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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
واملســلحين بيدبحــوا أو بيقتلــوا نــاس خطفوهــم زينــا
جزء من شهادة أحد املختطفين املخلى سبيلهم من قرية بالوظة بعد فترة احتجاز لدى تنظيم والية سيناء

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

العدالــة.

مــن جانــب آخــر ،تابعــت مؤسســة ســيناء ارتــكاب تنظيــم داعــش لعمليــة اختطــاف جماعــي
طالــت  10مدنييــن يف قريــة بالوظــة ،كمــا ســجلت إصابــة  3مدنييــن برصــاص التنظيــم أثنــاء
عمليــة االختطــاف.
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تفاصيل االنتهاكات
أ -انتهاكات قوات إنفاذ القانون
املصرية:
مختفــون قســريًا يظهــرون كمتهميــن
أمــام القضــاء
تابعــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان انعقــاد
محاكمــات تفتقــر ملعاييــر املحاكمــة العادلــة
لخمســة مواطنيــن كانــوا يف ِعــداد املختفيــن
قســريًا ملــدد زمنيــة مختلفــة لــدى أجهــزة األمــن،
بعــض هــؤالء املختفيــن احتجزتهــم الســلطات
األمنيــة واخفتهــم قســريا ،بعــد حصولهــم ىلع
قــرارات رســمية باإلفــراج عنهــم ،بعدمــا تجــاوزوا
املــدة القانونيــة القصــوى للحبــس االحتياطــي
واملقــررة قانونــا بعاميــن.
الواقعــة األولــى رصدهــا الفريــق القانونــي بتاريخ
 8ســبتمبر  ،2021حيــث ظهــرت “ربــاب جمعــة
محمــد عــودة” 26 ،عامــا ،بعــد فتــرة إخفــاء قســري
دامــت  3أشــهر ،حيــث مثلــت املتهمــة أمــام نيابــة
أمــن الدولــة بمحضــر ضبــط جــرى تحريــره بتاريــخ
 5ســبتمبر  ،2021يف حيــن أن التاريــخ الفعلــي
للقبــض ىلع ربــاب جــرى بتاريــخ  3يونيــو ،2021
حيــث تــم تجاهــل فتــرة االختفــاء القســري يف
األوراق الرســمية .جديــر بالذكــر أن الســيدة ربــاب
هــي أم لثالثــة أطفــال ،ومتهمــة ىلع ذمــة
القضيــة رقــم  1935لســنة  ،2021والتهــم املوجهــة
لهــا هــي االنضمــام إلــى جماعــات إرهابيــة مــع
العلــم بغرضهــا ،ودعــم وتمويــل الجماعــات
اإلرهابيــة.

الجنايــات املنعقــدة يف غرفــة املشــورة يف
معهــد أمنــاء الشــرطة نظــر جلســة تجديــد
حبــس عــدد مــن املتهميــن ىلع ذمــة القضيــة
رقــم  750لســنة  2019حصــر أمــن الدولــة العليــا
ومــن بينهــم:
نسمة جمعه سالم سالمة.
عيده أسليم جمعه سليمان.
يذكــر أن مــدة حبــس املتهمتيــن ،نســمة وعيــده،
قــد تجــاوزت املــدة القانونيــة القصــوى للحبــس
االحتياطــي واملقــررة قانونــا بعاميــن ،ولــم يتــم
اتخــاذ أي إجــراء معهــم منــذ بــدء التحقيقــات.
وكانــت املتهمتــان قــد جــرى اعتقالهمــا يف
معديــة القنطــرة يف أبريــل  2019أثنــاء ســفرهم
إلــى شــمال ســيناء وتــم اخفائهــم قســريًا قرابــة 3
شــهور قبــل عرضهــم للمــرة األولــى ىلع النيابــة
بتاريــخ  8يوليــو  ،2019لتقــرر النيابــة حبســهم
احتياطيــا ىلع ذمــة القضيــة.
ويف تاريــخ  26ســبتمبر  ،2021قــررت نيابــة أمــن
الدولــة العليــا إخــاء ســبيل املتهمتيــن لتجاوزهما
مــدة الحبــس االحتياطــي القانونــي ،ولكــن لــم
يتــم إخــاء ســبيل املتهمتيــن أو ترحيلهمــا مــن
ســجن القناطــر إلــى قســم الشــرطة التابــع ملحــل
إقامتهمــا التمــام اجــراءات اخــاء الســبيل ،يذكــر
انــه لــم يتــم اخــاء ســبيل املتهمتيــن حتــى
لحظــة نشــر التقريــر.
يجــدر اإلشــارة إلــى أن املتهمتــان كانتــا تزوجتــا
يف ســن مبكــرة للغايــة ولديهمــا أطفــال صغــار
حالــت ظــروف اعتقالهــن فيمــا بينهــم.

الواقعــة الثانيــة جــرت بتاريــخ  13ســبتمبر ،2021
حيــث وثــق فريقنــا القانونــي قيــام محكمــة
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الواقعــة الثالثــة رصدتهــا املؤسســة يف تاريــخ

حبســه وقــام بـ”إعــادة تدويــره” ووضعــه ىلع ذمة

 14ســبتمبر  ،2021حيــث ظهــر املتهــم عمــر

قضيــة جديــدة.

ســويلم ســلمان ســليم ،البالــغ مــن العمــر 21
عامــا ،أمــام نيابــة أمــن الدولــة بعــد فتــرة إخفــاء
قســري اســتمرت ملــدة  60يــوم ،حيــث وضــع ىلع
ذمــة القضيــة رقــم  1935لســنة  2021حصــر أمــن
الدولــة العليــا ،ووجهــت لــه تهمتــي االنضمــام
إلــى جماعــة إرهابيــة مــع العلــم بغرضهــا ،ودعــم
وتمويــل الجماعــات اإلرهابيــة.

املعتقــل محمــد محســن ذكــي ،يبلــغ مــن العمــر
 29عامــا ،وهــو مــن ســكان مدينــة رأس ســدر
بمحافظــة جنــوب ســيناء ،أُلقــي القبــض عليــه
مــن منزلــه بتاريــخ  13أبريــل  2016بواســطة جهــاز
األمــن الوطنــي ،وجــرى اخفــاؤه قســريا ملــدة 80
يــوم حتــى ُعــرض ىلع النيابــة بتاريــخ  3يوليــو
 2016للتحقيــق معــه ىلع ذمــة القضيــة رقــم 452

يذكــر أنــه ألقــي القبــض ىلع املتهــم بتاريــخ 21

لســنة  2016حصــر أمــن الدولــة العليــا واتهامــه

ديســمبر  ،2020ىلع إثــر شــجار مــع أحــد األفــراد

باالنضمــام الــى جماعــة إرهابيــة ،ثــم تــم إحالــة

وتــم تحريــر محضــر صلــح وإخــاء ســبيل الطرفيــن،

القضيــة إلــى القضــاء العســكري ليتــم الحكــم

إال أنــه لــم يتــم إخــاء ســبيل “عمــر” وتــم اخفــاؤه

عليــه بالســجن ملــدة  5ســنوات يف يونيــو .2019

قســريا مــن قبــل جهــاز األمــن الوطنــي ملــدة 6
شــهور  ،قبــل أن يتــم عرضــه ىلع النيابــة بتاريــخ
 19يونيــو  2021بتهمــة االنضمــام إلــي جماعــة
إرهابيــة .ونتيجــة لعــدم توافــر أي أدلــة ضــده،
قــررت النيابــة بــذات اليــوم إخــاء ســبيله بتدابيــر
احترازيــة ،وبالفعــل تــم تنفيــذ القــرار.

ويف تاريــخ  3يوليــو  ،2021انتهــت مــدة العقوبــة
املحكــوم بهــا واملقــررة بخمــس ســنوات ،حيــث
تــم ترحيــل محمــد إلــى قســم شــرطة رأس ســدر
تمهيــدا لإلفــراج عنــه ،لكنــه فوجــئ باحتجــازه
مــن قبــل جهــاز األمــن الوطنــي الــذي رفــض اإلفراج
عنــه ،وذلــك حتــى ظهــوره بتاريــخ  14ســبتمبر

الحقــا وبتاريــخ  14يوليــو  2021صــدر قــرار بإخــاء

 ،2021حيــث ظهــر أمــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا

ســبيله وإلغــاء التدابيــر االحترازيــة ،وحيــن ذهــب

للتحقيــق معــه ىلع ذمــة القضيــة رقــم 1935

إلــى قســم شــرطة رأس ســدر إلنهــاء اإلجــراءات،

لســنة  2021حصــر أمــن دولــة عليــا ،والتــي تحمــل

تــم التحفــظ عليــه واخفــاؤه قســريا للمــرة الثانيــة

نفــس االتهامــات التــي وجهــت لــه يف القضيــة

وملــدة شــهر ،قبــل أن يظهــر أمــام نيابــة أمــن

الســابقة ،والتــي نفــذ فيهــا حكمــا بالســجن

الدولــة العليــا بتاريــخ  13ســبتمبر  ،2021ىلع ذمــة

خمــس ســنوات.

القضيــة  1935لســنة  2021حصــر أمــن دولــة عليــا.
الواقعــة الرابعــة وثقهــا الفريــق القانونــي
بمؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان بتاريــخ 14
ســبتمبر  ،2021حيــث 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 بإخــاء ســبيله رغــم انتهــاء مدة

وثــق الفريــق القانونــي باملؤسســة حــدوث
انتهــاكات وتجــاوزات قانونيــة تمثلــت يف اآلتــي:
أوال :إســتمرار إحتجــاز األشــخاص بعــد صــدور قــرارات
بإخــاء ســبيلهم وإعــادة اتهامهــم فــى قضايــا
جديــدة.
ثانيــا :عــرض األشــخاص املقبــوض عليهــم ىلع
النيابــة بعــد تجــاوز املــدد القانونيــة.
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حيــث ترتقــي هــذه التجــاوزات الــى إنتهــاكات

االحتجــاز التــي يتــم حجــز األشــخاص املقبــوض

صارخــة تتعــارض مــع نصــوص الدســتور املصــري

عليهــم بداخلهــا ،هــي أماكــن تابعــة ألجهــزة

ومنهــا املــادة رقــم ( )51التــى نصــت ىلع أن

وزارة الداخليــة وغيــر تابعــة إلشــراف وزارة العــدل،

“الكرامــة حــق لــكل إنســان ،وال يجــوز املســاس

وهــو مــا يثيــر الشــكوك حــول توافــر الحــد األدنــى

بهــا ،وتلتــزم الدولــة باحترامهــا وحمايتهــا”،

مــن معاييــر حقــوق اإلنســان املتوفــرة يف هــذه

وكذلــك املــادة رقــم ( )54التــي نصــت ىلع أن

األماكــن .وهــو مــا يتعــارض مــع نــص املــادة

“الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي ،وهــي مصونــة

الدســتورية رقــم ( )55التــي نصــت ىلع أن “كل

ال ُتمــس ،وفيمــا عــدا حالــة التلبــس ،ال يجــوز

مــن يقبــض عليــه ،أو يحبــس ،أو تقيــد حريتــه

القبــض ىلع أحــد ،أو تفتيشــه ،أو حبســه ،أو

تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه ،وال

تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بأمــر قضائــي مســبب

يجــوز تعذيبــه ،وال ترهيبــه ،وال إكراهــه ،وال إيــذاؤه

يســتلزمه التحقيــق .ويجــب أن ُيبلــغ فــورًا كل مــن

بدنيــا أو معنويــا ،وال يكــون حجــزه ،أو حبســه إال

تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك ،ويحــاط بحقوقــه

يف أماكــن مخصصــة لذلــك الئقــة إنســانيًا وصحيًا،

كتابــة ،ويمكــن مــن االتصــال بذويــه و بمحاميــه

وتلتــزم الدولــة بتوفيــر وســائل اإلتاحــة لألشــخاص

فــورًا ،وأن يقــدم إلــى ســلطة التحقيــق خــال

ذوي اإلعاقــة .ومخالفــة شــىء مــن ذلــك جريمــة

أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه.

يعاقــب مرتكبهــا وفقــا للقانــون .وللمتهــم حــق

وال يبــدأ التحقيــق معــه إال يف حضــور محاميــه،

الصمــت .وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن محتجــز

فــإن لــم يكــن لــه محــام ،نــدب لــه محــام ،مــع

تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم ،أو التهديــد بشــيء

توفيــر املســاعدة الالزمــة لــذوي اإلعاقــة ،وفقــا

منــه ،يهــدر وال يعــول عليــه”.

لإلجــراءات املقــررة يف القانــون .ولــكل مــن تقيــد
حريتــه ،ولغيــره ،حــق التظلــم أمــام القضــاء مــن
ذلــك اإلجــراء ،والفصــل فيــه خــال أســبوع مــن
ذلــك اإلجــراء ،وإال وجــب اإلفــراج عنــه فــورًا .وينظــم
القانــون أحــكام الحبــس االحتياطــي ،ومدتــه،
وأســبابه ،وحــاالت اســتحقاق التعويــض الــذي
تلتــزم الدولــة بأدائــه عــن الحبــس االحتياطــي،
أو عــن تنفيــذ عقوبــة صــدر حكــم بــات بإلغــاء
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
األشــخاص املقبــوض عليهــم لفتــرات زمنيــة
طويلــة دون العــرض ىلع النيابــة العامــة ،يعــد
فــى حــد ذاتــه ضغطــا معنويــا كبيــرا وترهيبــا
ألنفــس املقبــوض عليهــم ،خاصــة أن أماكــن

ومــن الجلــى أن الســلطات األمنيــة تمــارس التحايل
ىلع املــادة  143/3مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة
والتــى تنــص ىلع أنــه “ويف جميــع األحــوال ال
يجــوز أن تجــاوز مــدة الحبــس االحتياطــي يف
مرحلــة التحقيــق االبتدائــي وســائر مراحــل الدعوى
الجنائيــة ثلــث الحــد األقصــى للعقوبــة الســالبة
للحريــة ،بحيــث ال يتجــاوز ســتة أشــهر يف الجنــح
وثمانيــة عشــر شــهرًا يف الجنايــات ،وســنتين إذا
كانــت العقوبــة املقــررة للجريمــة هــي الســجن
املؤبــد أو اإلعــدام”.
وذلــك مــن خــال اســتمرار احتجــاز األشــخاص
املقبــوض عليهــم بعــد إصــدار قــرارات إخــاء
ســبيل بحقهــم لتجاوزهــم املــدة القانونيــة
للحبــس االحتياطــي املشــار إليهــا ،ثــم تتخــذ
األجهــزة األمنيــة ســبيلها فــى عــرض األشــخاص
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املحتجزيــن لديهــا مــرة أخــرى ىلع نيابــة أمــن

حصلــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان مــن

الدولــة العليــا بتحريــات مختلفــة يف قضايــا

مصــدر طبــي ىلع بيانــات املصابيــن الثالثــة

مختلفــة حتــى تبــدأ مــدة الســنتين الحــد األقصــى

الذيــن جــرى نقلهــم ملستشــفى بئــر العبــد

للحبــس مــرة أخــري مــن جديــد ،وهــو مــا يعتبــر

املركــزي لتلقــي اإلســعافات الطبيــة الالزمــة ،وهم:

أوامــر حبــس مطلــق خارجــة عــن اإلطــار القانونــي.

علي مسعود علي

إصابة بطلق ناري يف الركبة

 33سنة

ب -انتهاكات تنظيم والية سيناء
التابع لداعش

محمد نصراهلل سليمان
إصابة بطلق ناري يف الحوض

اختطاف مدنيين

جابر حسن محمد الغفير  26سنة

ســجلت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان حــدوث
واقعــة اختطــاف جماعــي جــرت يف حــدود
الســاعة الثامنــة مســاء مــن يــوم  31أغســطس

 27سنة

إصابة بطلق ناري يف الركبة واسفل الظهر

كمــا حصــل فريــق املؤسســة ىلع أســماء جميــع
املختطفيــن ،وهــم كل مــن:

ّ
شــن تنظيــم واليــة ســيناء التابــع
 ،2021حيــث

		
محمد نبيل السيد

 35عام

لداعــش هجومــا ىلع مقهــى بقريــة بالوظــة

نصر عليوة رشيد الجندي

 49عام

الواقعــة غــرب مدينــة بئرالعبــد شــمال ســيناء،
 120كــم غــرب مدينــة العريــش ،حيــث أحــاط
باملقهــى ثــاث ســيارات ترجــل منهــا قرابــة 15
عنصــرًا مدججيــن بأســلحة خفيفــة.
وفقــا لشــهود عيــان التقــى بهــم فريــق
املؤسســة ،فــإن الهجــوم دام نحــو  20دقيقــة
حيــث داهمــت مجموعــة مســلحة املقهــى
بينمــا انتشــر بقيتهــم حــول املــكان مــن الجهــة
الخلفيــة بهــدف تأميــن املنطقــة .يف البدايــة

رضاهلل حسين رضاهلل رضوان  47عام
هاني نصر الجندي رشيد

 35عام

سالم أحمد السيد سالم األقرع  27عام
		
عمر محمد سالم

 18عام

محمد سالم عبد اللطيف

 17عام

		
باسل محمد عبداهلل

 27عام

		
حسام حسن رضاهلل

 23عام

إبراهيم سليمان محيسن

 40عام

حــاول املهاجمــون ترهيــب املتواجديــن بإطــاق
الرصــاص بشــكل كثيــف ،حيــث تســبب ذلــك يف
خلــق حالــة مــن الفوضــى حــاول اســتغاللها بعض
املدنييــن الشــباب للهــروب خوفــا مــن الوقــوع
يف قبضــة التنظيــم ،قبــل أن يطلــق عناصــر

محمد نبيل السيد

نصر عليوة رشيد

داعــش النــار عليهــم ويصيــب ثالثــة منهــم .ثــم
قــام التنظيــم باختطــاف  10مدنييــن ،ممــن كانــوا
متواجديــن داخــل املقهــى و أجبروهــم ىلع
الصعــود إلــى الســيارات وانطلقــوا بهــم إلــى مكان
غيــر معلــوم ،كمــا قــام املســلحون باالســتيالء
ىلع ســيارتين مدنيتيــن أثنــاء الهجــوم.

رضا اهلل حسين رضا اهلل

هاني نصر الجندي
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الحربيــة ،وعندمــا تجمهــر األهالــي أمــام املعســكر
مطالبيــن بإطــاق ســراح أبنائهــم ،طلــب منهــم
ضبــاط الجيــش العــودة إلــى منازلهــم ووعدوهــم
بإطــاق ســراح أقاربهــم وتوصيلهــم الــى منازلهــم
سالم أحمد السيد

عمر محمد سالم

محمد سالم عبد اللطيف

باسل محمد عبداهلل

حسام حسن رضاهلل

إبراهيم سليمان محيسن

فــور انتهــاء التحقيقــات معهــم ،وهــو مــا حــدث
بالفعــل.
يذكــر أن محمــد نبيــل هــو املدنــي الوحيــد
املتبقــي لــدى التنظيــم املســلح مــن مجموعــة
املدنييــن املختطفيــن مــن قريــة بالوظــة ،ولــم
يخــرج حتــى لحظــة كتابــة التقريــر ،حيــث أرســل
التنظيــم رســالة إلــى أســرة محمــد مــع أحــد
املدنييــن املخلــى ســبيلهم زعــم فيهــا أن محمد
مصــاب ويتلقــى العــاج ،وأنهــم ســيطلقون
ســراحه بمجــرد تحســن حالتــه الصحيــة.

وفقــا ألحــد شــهود العيــان ،فــإن املقهــى الــذي
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
مجموعــة املناديــب التــي تعمــل مــع الجيــش
بســبب إقدامهــم ىلع مهاجمــة عنصريــن مــن
التنظيــم قبــل هــذه الواقعــة بأســابيع قليلــة،
حيــث ســلموا أحــد املســلحين للجيــش وأصابــوا
آخــر قبــل أن يتمكــن مــن الفــرار.
الحقــا وثقــت املؤسســة بتاريــخ  5ســبتمبر
 ،2021قيــام تنظيــم داعــش بإطــاق ســراح  9مــن
املدنييــن املختطفيــن ،وفــور وصــول املدنييــن
املخلــى ســبيلهم إلــى قريــة الهميصــه نقلتهــم
قــوات الجيــش إلــى نقطــة عســكرية يف قريــة
رابعــة للتحقيــق معهــم بواســطة املخابــرات

التقــى فريــق املؤسســة ب “خالــد” ،وهــو اســم
مســتعار ألحــد شــهود العيــان ممــن حضــروا
الواقعــة ،قــال لنــا:
“الشــباب كانــت قاعــدة ىلع القهــوة ،والشــباب
دول ال ليهــم دعــوة بالجيــش وال بداعــش ومكانش
ليهــم أي عالقــة باللــي صــار مــن أســابيع ملــا
مجموعــة مــن بالوظــة متعاونــة مــع الجيــش
هجمــوا ىلع اثنيــن إرهابييــن ،أهالــي ســيناء
بطلــوا يتدخلــوا ،ألن الواقــع اللــي بيصيــر أنــه
ملــا بنبلــغ الجيــش عــن نــاس مشــبوهة الجيــش
مبيتحركــش ،ولــو اإلرهابييــن عرفــوا أن حــد بلــغ
عنهــم بيدبحــوه ،فالنــاس بتختــار الســامة
ولــو شــافوا حــد وشــكوا فيــه بيســيبوه يمشــي
وبعديــن يبلغــوا الجيــش ،أمــا املجموعــة اللــي
مســكوا االثنيــن املســلحين مــن فتــرة دول نــاس
بتشــتغل مــع الجيــش وبتاخــد فلــوس ،بنقــول
عليهــم مناديــب لكــن األهالــي غالبــة عايزيــن
يعيشــوا بســام و يربــوا أوالدهــم”.
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وأضــاف“ :اللــي حصــل يومهــا إن فجــأة لقينــا
 3عربيــات داخليــن علينــا ،النــاس اللــي فكــرت
أنهــم جيــش وكانــوا خايفيــن هربــوا ،والنــاس
اللــي شــغالين مــع الجيــش هربــوا برضــو علشــان
افتكروهــم إرهابييــن ،والباقيــن فضلــوا قاعديــن
مكانهــم ماتحركــوش ألنهــم يف حالهــم ومــش
خايفيــن مــن شــيء .ملــا املســلحين دخلــوا علينــا
الكافيــه أمــروا كل املوجوديــن يخرجــوا معاهــم،
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
مشــيوا بعشــرين دقيقــة تقريبــا”.
أكمــل الشــاهد حديثــه قائــا“ :عــدد املســلحين
تقريبــا حوالــي  15مســلح ،كان معاهــم  3عربيــات
منهــم عربيــة بصنــدوق كبيــر ،أخــدوا الشــباب
املوجوديــن بشــكل عشــوائي ،وضربــوا نــار ىلع
اللــي حاولــوا يهربــوا ،وأصيــب برصاصهــم “محمــد
نصــراهلل” حالتــه كانــت خطيــرة ألنــه اتصــاب
يف الحــوض ،وأصيــب كمــان “علــي مســعود”
و”جابــر حســن” أصيبــوا بالرصــاص يف الركبــة.
أمــا بخصــوص وضــع أهالــي املخطوفيــن يقهــر،
النــاس واهلل هتمــوت ىلع عيالهــا ،ومــش عارفيــن
هيرجعــوا وال أل ،والجيــش مابيعملــش أي حاجــة”.

سبتمبر 2021
سليم (اسم مستعار )
قــال يف شــهادته للمؤسســة ”:كنــت خايــف
ومــش مســتوعب اللــي بيحصــل وحاســس إنــي
يف حلــم لكــن مــع األســف كان واقــع عايشــينه
أننــا بالفعــل مخطوفيــن عنــد داعــش ،بدأنــا ملــا
صحينــا تانــي يــوم نتعــرف ىلع بعضنــا الصــوت
كنــا يف عشــش جنــب بعضهــا ولــو حــد اتكلــم
كنــا بنعــرف صوتــه ،أول واحــد اتعرفــت عليــه
مــن صوتــه كان “هانــي” ألنــه كان بيصــرخ مــن
األلــم وكان تعبــان ،وبعدهــا عرفــت بوجــود “نصــر”
و”رضــاهلل” والبقيــة”.
وأضــاف“ :أول يــوم بعــد الخطــف جابــوا لينــا
األكل عبــارة عــن أرز وعيــش محطوطيــن يف
صفيحــة مقطوعــة ،محــدش رضــي يــاكل ألنــه
مــش متعوديــن نــاكل كــده وطلبنــا منهــم نشــرب
بــس ،هددونــا لــو مــا أكلنــاش انهــم مــش هيدونــا
نشــرب ،عشــان كــدة كل واحــد أكل لقمــة وقلنــا
مــش قادريــن ،األكل مــرة واحــدة يف اليــوم وامليــاه
كانــت بحســاب شــديد ،ملــا طلبــت أدخــل الحمــام
الحــارس أخدنــي وأنــا عينــي متغميــة ومشــينا
شــوية يف الرمــل ،وبعديــن الحــارس قــال لــي
اعمــل حمــام هنــا يف الخــاء ،احســاس صعــب
ومهيــن لكــن مكانــش فيــه بديــل ألنــه القواعــد
كانــت ان الحمــام مســموح مــرة يف اليــوم وممنوع
الحمــام بعــد املغــرب .أكتــر حاجــة ك ّنــا خايفيــن

بعــد قيــام تنظيــم واليــة ســيناء بإطــاق ســراح

منهــا الطيــران كنــا بنســمع صــوت قصــف قريــب،

 9مــن املدنييــن املختطفيــن ،التقــت املؤسســة

وك ّنــا مرعوبيــن يف كل لحظة إن طيــارة تقصفهم

باثنيــن منهــم لتتعــرف ىلع تفاصيــل معاناتهــم

وتقصفنــا معاهــم”.

خــال األيــام التــي قضوهــا يف قبضــة التنظيــم.
تنشــر املؤسســة يف هــذا التقريــر جــزء محــددًا
مــن شــهادة املختطفيــن املخلــى ســبيلهم بنــاء
ىلع طلبهــم وحفاظــا ىلع ســامتهم.

قــال ســليم“ :يف اليــوم الثانــي بــدأوا التحقيــق
معانــا ،الطريقــة أنهــم كانــوا بياخــدوا واحــد واحــد
لعشــة غيــر اللــي كنــا قاعديــن فيهــا ،والشــخص
اللــي حقــق معانــا شــخص جديــد غيــر النــاس

7

سبتمبر 2021

التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية يف سيناء
اللــي اتعاملنــا معاهــم طــول فتــرة اختطافنــا،

ليلــة مــا عــدا التليفونــات ،اللــي كان معــاه تليفون

األســئلة كانــت ميــن مــن املوجوديــن شــغال مــع

أعطــوه ثمنــه إال هانــي كان معــاه تليفــون قديــم

الجيــش ،وميــن النــاس اللــي شــغاله مــع الجيــش

فرجعــوا تليفونــه لــه ،وقالــوا لينــا هتمشــوا يف

يف القريــة وســألني عــن أكثــر مــن شــخص

االتجــاه ده ويف الليــل هتالقــوا كشــافات منــوره

مــن القريــة كان عــارف اســماءهم ،خلونــا نفتــح

دي قريــة الهميصــه ،قــدام القريــة فيــه معســكر

التليفونــات طبعــا وفتشــوها ،كانــوا بيــدوروا ىلع

للجيــش ممنــوع تدخلــوا القريــة مــن ناحيــة

صــور لينــا مــع الجيــش أو أرقــام لضبــاط ىلع

املعســكر عشــان هيضربــوا عليكــم نــار لــو قربتــم

التليفونــات ،اللــي بيتحقــق معــاه بيرجــع للعشــة

مــن املــكان”.

تانــي .كانــوا بينقلونــا مــن مــكان ملــكان كل يــوم
مــرة أو مرتيــن ،واللــي فينــا عينــه بتتعبــه مــن
العصبــة كانــوا بياخــدوه بعيــد شــوية ويخلــوه
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
متحاولــوش تهربــوا واال هتموتــوا ،محــدش فينــا
أصــا كان بيخطــط للهــروب ،كنــا مرعوبيــن”.
وأضــاف“ :يف اليــوم األخيــر لينــا هنــاك مقالــوش
لينــا هنفــرج عنكــم ،أخذونــا بعــد صــاة الظهــر
وقســمونا مجموعــات كل مجموعــة مكونــة مــن
شــخصين ،وفضلــوا يمشــوا بينــا مســافة كبيــرة،
كانــوا بيطلبــوا م ّنــا نتخبــى يف وســط ســبط
مجهزينــه (الســبط اســم شــجرة صحراويــة)،
عشــان اليــوم ده كان فيــه طيــران كتيــر فوقنــا،
بعــد ســاعتين تقريبــا ركبونــا عربيــة ،يف العربيــة
اتجمعنــا كلنــا ألول مــرة يف مــكان واحــد لكــن
بــدون ســالم االقــرع وعمــر محمــد و محمــد نبيــل
دول معرفنــاش همــا فيــن وملــا ســألنا عنهــم
مجاوبــوش”.
وأكمــل قائــا“ :يف الوقــت ده املســلحين قالــوا لنــا
أنتــم خــاص مروحيــن ،وقفــوا بالعربيــة يف مكان
جبــل (صحــراء) وطلبــوا مننــا ننــزل ورجعــوا لنــا
الحاجــات الشــخصية اللــي أخدوهــا منــا يف أول

وأضــاف ســليم“ :قبــل مــا نبــدأ نتحــرك يف اتجــاه
قريــة الهميصــه ،عقــرب قــرص “باســل محمد” يف
رجلــه وفضــل يصــرخ ووقــع ىلع األرض ،ربطناهــا
بمحرمــه (شــال) ،وبعديــن “هانــي” شــال “باســل”
شــوية عشــان نمشــي مــن املــكان بســرعة ،وملــا
تعــب هانــي بدأنــا نشــيل ونســند يف باســل
بالــدور ،كان كل همنــا إن احنــا نبعــد مــن املــكان
بســرعة .فضلنــا نمشــي لغايــة الســاعة واحــدة
ونصــف يف الليــل ،ملــا قربنــا لقريــة الهميصة كان
معســكر الجيــش قدامنــا وحصــل بيننــا اختــاف
نمشــي يف أي اتجــاه وصوتنــا ارتفــع ،فاملعســكر
بــدأ يضــرب نــار كتيــر ناحيتنــا وفيــه معســكرات
تانيــة بــدأت تضــرب نــار ســامعينها قريــب منــا
خالــص ،واحنــا مــن الخــوف فضلنــا نزحف ملســافة
كبيــرة خايفيــن نقــف تيجــي فينــا رصاصــة
وبعديــن اتخبينــا يف بيــت مهجــور”.
ثــم أكمــل قائــا“ :كان معانــا مهنــدس مــن شــركة
املواســير كان مخطــوف قبلنــا وســابوه معانــا
قــال لهانــي اتصــل ىلع خدمــة الطــوارئ واحنــا
كنــا مســتغربين ازاى ومفيــش شــبكة ممكــن
حــد يــرد علينــا ،وهانــي جــرب االتصــال وفعــا
رد علينــا النجــدة مــن القاهــرة ،وقلنــا ليهــم احنــا
كنــا مخطوفيــن عنــد داعــش ،قالــوا هنحــول
املكاملــة ىلع العريــش وبعديــن العريــش حولتنــا
ىلع معســكر الجيــش يف رابعــة ،وملــا الضابــط
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يف املعســكر عرفنــا واتأكــد مــن أســماءنا ،قــال

معايــا اتنيــن مخطوفيــن غيــري يف العربيــة اللــي

هنضــرب نــار مــن املعســكرات وانتــوا قولــوا لينــا

كنــت فيهــا ،وك ّنــا فاكريــن انــه احنــا بــس اللــي

الضــرب قريــب واال بعيــد عشــان نحــدد مكانكــم

اتخطفنــا ،لكــن اتفاجئنــا يف تانــي يــوم انــه فيــه

وبالفعــل الضــرب فضــل ينتقــل مــن بعيــد لحــد

نــاس غيرنــا ،وده عرفنــاه مــن خــال أصواتهــم،

مقــرب منــا خالــص ،فالضابــط قــال كــدة عرفنــا

ألنهــم كانــوا مغطييــن عيوننــا”.

مكانكــم بالضبــط خليكــم لحــد الصبــح ومحــدش
يقــرب مــن املعســكر إال يف النهــار”.
وأضــاف“ :أول ملــا النهــار طلــع لقينــا العســاكر
يف معســكر الهميصــة بتنــادي علينــا مــن بعيــد،
وبدأنــا نقــرب واحنــا خايفيــن لحــد مــا وصلنــا
ليهــم وأخدونــا جــوا املعســكر وطلبــوا اإلســعاف
عشــان باســل محمــد مصــاب يف رجلــه مــن
قرصــة العقــرب .جابــوا لينــا فطــور وبعديــن نقلونا
ملعســكر رابعــة وهنــاك الضابط قــال لينــا احنا كنا
متابعينكــم لحظــة بلحظــة والرئيــس السيســي
كان مهتــم بــكل التفاصيــل ،والطيــران ضيــق ىلع
التكفيرييــن عشــان كــده ســابوكم ،وبعدين ســألونا
عــن تفاصيــل اللــي حصــل والضابــط طلــب منــا
نســجل فيديوهــات وقــال إنــه مــش هيعرضهــا
ىلع اإلعــام لكــن هتــروح للرئاســة ،وســجلوا معنا
فيديــو لــكل واحــد لوحــده ،وطلــب مننــا نقــول
اســمنا و بياناتنــا الشــخصية ونشــكر الجيــش
اللــي حررنــا مــن الخطــف ،وبعديــن طلعنــا يف
املدرعــات الكبيــرة ووصلنــا ألهلنــا الحمــد هلل”.

وأضــاف“ :نزلنــا مــن العربيــة اللــي كنــا فيهــا
وركبنــا عربيــة تانيــة غيرهــا ،ومشــينا بالعربيــة
حوالــي ســاعة لحــد مــا وصلنــا ملــكان يف
الصحــراء ،ألنــه كنــا بعــد مــا نزلنــا مشــينا شــوية
يف الرمــل وبعديــن دخلونــا عشــش ،وقالــوا لنــا
نامــوا مكانكــم وبعديــن صحونــا لصــاة الفجــر،
وصلينــا معاهــم واحنــا عيوننــا متغطيــة ،همــا
حذرونــا مــن محاولــة رفــع العصبــة عــن العيــن،
الصبــح نقلونــا مــكان تانــي وربطونــا بسالســل
حديــد مــن رجلينــا وايدينــا”.
قــال فيصــل“ :طــول فتــرة وجــودي عندهــم كنــت
بفكــر يف مصيــري وحســيت إنــي همــوت ومــش
هخــرج ابــدا مــن املــكان ده ،وكان دايمــا بيجــي
يف بالــي الصــور والفديوهــات اللــي بنشــوفها
واملســلحين بيدبحــوا أو بيقتلــوا نــاس خطفوهــم
زينــا”.
تمثــل حــاالت االختطــاف للمدنييــن نمطــا متكــررًا
مــن االنتهــاكات املتفشــية يف شــبه جزيــرة
ســيناء ،وقــد اعتــاد تنظيــم داعــش ىلع اختطاف

فيصل ( اسم مستعار )

املدنييــن وتغييبهــم ملــدد طويلــة ضمــن أعمــال

قــال لنــا“ :املســلحين ربطــوا أيدينــا وراء ظهورنــا

ممنهجــة يهــدف مــن خاللهــا لفــرض هيمنتــه

وحطــوا قطعــة قمــاش ىلع عينينــا تحــت
تهديــد الســاح ،بعــد كــدة طلعونــا عربيــات

ومعاقبــة كل مــن يعتبــره يقــف إلــى جانــب
الســلطات املصريــة.

كانــت معاهــم ،وزعونــا ىلع كــذا عربيــة ،أعتقــد
انهــم مشــيوا بينــا يف اتجــاه الجنــوب مــن طريــق
قريــة الشــوحط وده قــدرت أعرفــه مــن مطبــات
الســرعة اللــي يف الطريــق ،يف الوقــت ده كان
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خريطة شبه جزيرة سيناء
ﺑﺤﯿﺮة اﻟﺒﺮدوﯾﻞ

ﺷﻤﺎل ﺳﯿﻨﺎء

مدن رئيسية
شمال سيناء
مركز املدينة
وسط و جنوب سيناء
الحدود االدارية
حدوث انتهاك
اسم و موقع املدينة

التي حدث فيها انتهاك
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