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 .Iخلفية مخترصة :سيناء 2021-؟

بقيــت األوضــاع األمنيــة يف شــبه جزيــرة ســيناء ،خطيــرة واســتمرت العمليــات األمنيــة والعســكرية
واســعة النطــاق .بحيــث يمكــن رؤيــة الخــط املمتــد بيــن القالقــل التــي وقعــت عقــب انــدالع ثــورة
ينايــر  ،2011مــرورا باشــتعال الحــرب مــع الجماعــة املســلحة “أنصــار بيــت املقــدس” يف صيــف ،2013
واشــتدادها بعــد مبايعــة الجماعــة لتنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام “داعــش” يف .2014
إال أن العمليــات العســكرية والهجمــات مــن قبــل تنظيــم داعــش يف ســيناء ،والــذي أطلــق ىلع نفســه
“واليــة ســيناء” شــهدت مــا يمكــن الجــزم إنــه انخفــاض نســبي يف  2020تبعــه انخفــاض ملحــوظ يف
 2021وذلــك مــن ناحيــة عــدد الهجمــات التــي شــنها التنظيــم ونوعيتهــا ،كمــا شــهدت الحملــة األمنيــة
ضــده تطــورات مهمــة مــن بينهــا انخــراط العديــد مــن أبنــاء القبائــل لعمليــات القتــال الفعلــي ضــد
التنظيــم ىلع األرض ،وذلــك رغــم عــدم اإلعــان عــن ذلــك رســميا بواســطة الجيــش أو الحكومــة .ويؤشــر
هــذا االنخــراط ىلع بدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع قــد تكــون بدايــة النهايــة للتنظيــم.
إال أن هــذا التراجــع امللحــوظ الــذي ُيــرى مــن خــال الصــورة الكل ّيــة لألمــور ،قــد تخللتــه أحــداث عكســية
هامــة .فعلــى ســبيل املثــال ،وبعــد أن كانــت مــدن رفــح والشــيخ زويــد والعريــش مركــزًا للهجمــات
والعمليــات العســكرية .وصلــت األحــداث ذروتهــا يف بئــر العبــد – غــرب العريــش  -عندمــا هاجــم
التنظيــم معســكرًا للجيــش يف قريــة رابعــة ،1الواقعــة غــرب مدينــة بئــر العبــد ،يف تاريــخ  21يوليــو
 ،2020عقــب ذلــك الهجــوم تمكــن تنظيــم واليــة ســيناء مــن فــرض ســيطرته ىلع عــدة قــرى جنــوب
غــرب بئــر العبــد .ىلع إثــر هجــوم رابعــة وســيطرة التنظيــم ىلع القــرى ،اضطــر الســكان املحليــون إلــى
النــزوح عــن بيوتهــم باتجــاه مناطــق أخــرى أثــر أمنــا ،ولــم يعــودوا إليهــا إال بعــد أن انســحب عناصــر
التنظيــم منهــا بعــد نحــو  70يومــا ،حيــث ســمح 2الجيــش لألهالــي بالعــودة إلــى قراهــم تحــت إشــرافه
دون إزالــة تامــة للعبــوات الناســفة واألجســام املتفجــرة التــي ُيرجــح أن التنظيــم زرعهــا قبــل انســحابه
ممــا أدى إلــى مقتــل  16مدنيــا وإصابــة  18آخريــن جــراء هــذه العبــوات الناســفة خــال الفتــرة بيــن 26
يوليــو 18-نوفمبــر .32020
كان الجيــش املصــري قــد أعلــن يف  9فبرايــر  2018تدشــين عمليــة أطلــق عليهــا العمليــة الشــاملة
“ســيناء  .4”2018دفــع خاللهــا باملزيــد (اآلالف) مــن الجنــود والضبــاط يف محاولــة ملحاصــرة التنظيــم .إال أن
العمليــات العســكرية – وكمــا ورد يف التقاريــر الســابقة ملؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان – قــد تخللتهــا
انتهــاكات جســيمة لقواعــد القانــون الدولــي املنظــم للعمليــات العســكرية (القانــون الدولــي اإلنســاني)
وكذلــك ألبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان .وقــع الســكان بيــن كماشــة الجيــش وحصــاره للحركــة واملــؤن
-1تفاصيل الهجوم عىل ارتكاز «رابعة» يف برئ العبد ،مدى مرص 22 ،يوليو /news/u/22/07/2020/https://www.madamasr.com/ar - 2020تفاصيل-الهجوم-عىل-ارتكاز-رابعة-يف-
بئ/
-2النرشة الحقوقية بشهر أكتوبر الصادرة من مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 20 ،نوفمرب 33/https://sinaifhr.org//show - 2020
-3قرى «برئ العبد» :عبوات «داعش» وإهامل السلطات املرصية يتسببان يف سقوط ضحايا جدد من املدنيني 27/https://sinaifhr.org/show -
-4بيان رقم ( )1بشأن العملية الشاملة للقوات املسلحة سيناء  ،2018الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش املرصي 9 ،فرباير https://fb.watch/ - 2018
dvGagYU17r/?fs=e&s=cl
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والوقــود وأصنــاف االنتهــاكات األخــرى بيــن االعتقــاالت الجماعيــة والقتــل ،مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى
بيــن هجمــات التنظيــم املســتمرة التــي اســتهدفت املدنييــن أيضــا باإلضافــة لألهــداف العســكرية
واشــتملت الكثيــر مــن عمليــات الخطــف والقتــل واســتغالل منــازل املدنييــن ومزارعهــم.
لــم يختلــف الوضــع كثيــرا بنهايــة  2021يف صورتــه الكليــة مــن ناحيــة اســتمرار االنتهــاكات الجســيمة
لحقــوق املواطــن الســيناوي ،إال أن املشــهد قــد طــرأت عليــه تغيــرات هامــة تــدل ىلع انخفــاض حــدة
الصــراع وانحســار نفــوذ التنظيــم ،مــن بيــن تلــك التطــورات – وربمــا أبرزهــا  -عــودة بعــض األهالــي مــن
املهجريــن والنازحيــن إلــى أراضيهــم برغــم فقــدان منازلهــم بواســطة القصــف العشــوائي أو خــال
عمليــات هــدم املنــازل املنظمــة التــي قــام بهــا الجيــش.
وتعــزز تقاريــر عســكرية وإعالميــة حديثــة املؤشــرات ىلع انخفــاض حــدة الصــراع ،وىلع ســبيل املثــال
انخفضــت أعــداد مقاتلــي تنظيــم واليــة ســيناء وفقــا ملصــادر أمنيــة مصريــة تحدثــت إلــى وكالــة
رويتــرز 5مؤخــرا إلــى  200فــرد بعــد أن كان تقديرهــم نحــو  800فــردا يف عــام  .2017كمــا بــدى التنظيــم
عاجــزا عــن ترميــم تماســكه الهرمــي وكــذا قدرتــه العملياتيــة التــي تقلصــت ىلع مايبــدو كثيــرا خــال
الســنوات املاضيــة ،وأصبــح التنظيــم يعتمــد ىلع تكتيــكات عســكرية تتجنــب االشــتباكات املباشــرة مــع
القــوات الحكوميــة ،وانحصــرت ُجـ ّ
ـل هجماتــه خــال األعــوام املاضيــة بيــن القنــص وتفجيــر العبــوات
الناســفة ضــد اآلليــات واألفــراد بينمــا توســعت هجماتــه ضــد املصالــح االقتصاديــة للجيــش واألهــداف
املدنيــة الرخــوة بعدمــا كان قــادرا ىلع شــن هجمــات مركبــة واقتحــام عــدة ارتــكازات عســكرية يف آن
واحــد يف الســنوات املاضيــة.
وبشــكل عــام ،لــم يشــهد عــام  2021ســوى هجومــا كبيــرا واحــدا ضــد االرتــكازات التابعــة القــوات
الحكومية،حيــث تعــرض كميــن زلــزال  13ﺑقريــة الجــورة جنــوب الشــيخ زويــد لهجــوم مســلح يف 31
يوليــو ممــا أســفر عــن مقتــل خمســة عســكريين وإصابــة  7آخريــن ،بحســب تصريحــات مســئول عســكري
مصــري لوكالــة أسوشــيتدبرس ،6وهــو تراجــع مســتمر خــال األعــوام املاضيــة حيــث شــهد عــام 2020
هجومــا وحيــدا مماثــا شــنه التنظيــم ىلع معســكرا للجيــش غربــي بئــر العبــد بينمــا نفــذ  4هجمــات
ضــد االرتــكازات العســكرية يف عــام .2019

�5-Egyptian military consolidates grip on northern Sinai, Reuters, October 20, 2021- https://www.reuters.com/world/middle-east/egyptian-military-con
/solidates-grip-northern-sinai-2021-10-20
6-Egypt officials say militant attack kills 5 troops in Sinai, The Associated Press, August 13, 2021 - https://apnews.com/article/middle-east-africa-egypt-islamic-state-group-8748b7706fda5e52b56eecc7bd313664
«-7والية سيناء» يقرتب من قناة السويس غربًا ..وأفراده يستسلمون بسبب الجوع و«املبادرة اﻷمنية» رشقًا ،مدى مرص 15 ،يناير https://www.madamasr.com/ - 2021
/feature/15/01/2021/arسياسة/والية-سيناء-يقرتب-من-قناة-السويس-غرب/
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وخــال  2021صعــدت إلــى الواجهــة مبــادرة رســمية برعايــة أجهــزة أمنيــة أبرزهــا مكتــب شــئون القبائــل
التابــع لجهــاز املخابــرات الحربيــة مــن أجــل تســليم مقاتلــي تنظيــم داعــش ألنفســهم يف مقابــل
امتيــازات ماديــة وعفــو عــن الجرائــم الســابقة ،يتلقاهــا العنصــر الــذي يلقــي ســاحه .بــدت هــذه املبادرة
خــال الســنوات املاضيــة غيــر فعالــة رغــم قيــام بعــض أفــراد التنظيــم بتســليم أنفســهم باالســتعانة
ببعــض مــن وجهــاء القبائــل الذيــن يحاولــون إقنــاع أبنــاء قبائلهــم املنخرطيــن يف صفــوف التنظيــم
للتخلــي عــن الســاح حيــث يجــري التحقيــق معهــم بعــد نقلهــم ملقــرات أمنيــة ،ورغــم غيــاب أي
إعالنــات حكوميــة رســمية عــن تلــك املبــادرات إال أن هنــاك مؤشــرات رســمية عليهــا مثل نشــر املتحدث
العســكري مقطــع فيــدي 8بتاريــخ  9مــارس  2021يظهــر تســليم عناصــر مســلحة ألنفســهم عنــد أحــد
الحواجــز العســكرية شــرقي ســيناء ،باإلضافــة للعديــد مــن مقاطــع الفيديــو واألخبــار املشــابهة ىلع
صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعيــة التابعــة القبائــل واملجموعــات املؤيــدة للجيــش يف ســيناء.
أخــذت تلــك املبــادرة بعــدا دراماتيكيــا يف ســبتمبر  ،2021بعدمــا قــام رئيــس القضــاة بواليــة ســيناء
محمــد ســعد كامــل الصعيــدي ،الشــهير بـــ «أبــي حمــزة القاضــي» بتســليم نفســه لألجهــزة األمنيــة
رفقــة زوجتــه وثالثــة مــن أبنائــه بعــد حصولــه ،ىلع مــا يبــدو،ىلع تعهــد بالحفــاظ علــي ســامته
وســامة عائلتــه .ووفقــا لتقريــر نشــره مركــز املعلومــات حــول االســتخبارات واإلرهــاب «مئيــر عميــت»
التابــع لالســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية ،9فــإن القاضــي يعتبــر الرجــل الثانــي أو الثالث يف قمــة الهرم
القيــادي للتنظيــم .ووفقــا للتقريراالســرائيلي فــان أبــرز جرائمــه كانــت إشــرافه ىلع تنفيــذ الهجــوم ىلع
مســجد «بــال» بقريــة الروضــة التابعــة ملدينــة بئــر العبــد حيــث قتــل  305مــن املصليــن نهايــة عــام
 .201710اســتثمرت الســلطات املصريــة يف واقعــة استســام القاضــي يف محاولــة لحــث مقاتليــن آخريــن
ىلع تســليم أنفســهم .قامــت أجهــزة األمــن بكتابــة رســالة ىلع لســان «القاضــي»ُ ،يعلــن فيهــا ندمــه
ىلع فتــواه التــي تســببت يف قتــل آخريــن ،مطال ًبــا أفــراد التنظيــم بمراجعــة أفكارهــم ،وداع ًيــا كل َمــن
رافعــا يديــه ومعــه رايــة بيضــاء أو حامـ ً
ـا
يريــد تســليم نفســه إلــى التوجــه إلــى أقــرب ارتــكاز عســكري ً
الرســالة الورقيــة والتــي قامــت الطائــرات الحربيــة بإلقــاء نســخ منهــا يف مناطــق نفــوذ التنظيــم ،وذلــك
كلــه وفقــا لشــهادات شــهود عيــان التقــت معهــم مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان.
ومــن بيــن املؤشــرات ىلع انخافــض وتيــرة الصــراع يف  2021أنــه لــم يصدرعــن املتحــدث العســكري
باســم الجيــش املصــري ســوى بيانيــن اثنيــن بخصــوص املواجهــات يف ســيناء ،خــال العــام كامــا،
حيــث أصــدر بيانــه األول يف  1أغســطس  2021وهــو أول بيــان حــول العمليــات العســكرية يف ســيناء
-8فيديو «سرية الشهيد منشور يف الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات املسلحة ،تاريخ النرش 9 :مارس  ،2021تاريخ الزيارة 10 :يوليو https://www.facebook. - 2020
179743007063117=com/watch/?v
September 21 ,Senior Isis Sinai Province Figure Surrenders Event And Implications, The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center -9
/https://www.terrorism-info.org.il/en/senior-isis-sinai-province-figure-surrenders-event-and-implications:2021
 -10ارتفاع حصيلة قتىل الهجوم عىل مسجد الروضة إىل  305بينهم  27طفال ،فرانس  25 ،24سبتمرب -20171125/com/ar.https://www.france24 - 2017مرص-قتىل-هجوم-مسجد-
الروضة-شامل-سيناء-أطفال
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منــذ البيــان الصــادر يف ديســمبر  ،112020حيــث قــال البيــان أن القــوات املســلحة ﺗﻤكنــت مــن قتــل 89
فــرد تكفيــري شــديد الخطــورة ﺑﻤناطــق العمليــات بشــمال ســيناء خــال الفتــرة الســابقة .عقــب هــذا
البيــان بأيــام ،بتاريــخ  12أغســطس أصــدر املتحــدث العســكري بيانــه الثانــي واألخيــر خــال عــام 2021
حيــث أعلــن عــن مقتــل  13عنصـرًا تكفيريــا .12يف حيــن أعلــن املتحــدث العســكري عــن مقتــل واصابــة
 17عســكري خــال العمليــات العســكرية.
يف ســياق متصــل ،أعلــن املتحــدث العســكري 13بتاريــخ  8نوفمبــر عــن زيــادة عــدد قــوات حــرس الحــدود
وإمكاناتهــا يف منطقــة رفــح ،وقــال إنــه فــى ضــوء املســاعي املصريــة للحفــاظ ىلع األمــن القومــى،
نجحــت اللجنــة العســكرية املشــتركة بنــا ًء ىلع االجتمــاع التنســيقي مــع الجانــب اإلســرائيلى فــى
تعديــل االتفاقيــة األمنيــة بزيــادة عــدد قــوات حــرس الحــدود وإمكاناتهــا باملنطقــة الحدوديــة برفــح .
مــن جانبــه أعلــن املتحــدث العســكري باســم الجيــش اإلســرائيلي ،14أن ضباطــا إســرائيليين بارزيــن مــن
بينهــم رئيــس عمليــات الجيــش اإلســرائيلي امليجــر جنــرال «عوديــد بســيوك» اجتمعــوا مــع نظرائهــم
املصرييــن يف شــبه جزيــرة ســيناء ضمــن مــا ُيســمى بآليــة األنشــطة املتفــق عليهــا ،وهــي بنــد مــن
بنــود معاهــدة الســام اإلســرائيلية املصريــة املوقعــة يف عــام  ،1979والتــي تتطلــب مــن إســرائيل
املوافقــة أي تعزيــزات عســكرية تريــد القاهــرة نشــرها يف ســيناء ،وأضــاف أنــه “خــال اجتمــاع للجنــة،
تــم التوقيــع ىلع اتفــاق إلضفــاء الطابــع الرســمي ىلع نشــر قــوات حراســة يف منطقــة رفــح لتعزيــز
الســيطرة األمنيــة للجيــش املصــري ىلع املنطقــة” ،مضيفــا أن القــرار تمــت املوافقــة عليــه مــن قبــل
القيــادة املدنيــة اإلســرائيلية.
مالمــح الهــدوء النســبي ىلع الصعيــد األمنــي لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد ،فقــد قــام الفريــق محمــد
فريــد رئيــس أركان حــرب الجيــش املصــري خــال عــام  2021بزيــارة ســيناء مرتيــن بتاريــخ  29إبريــل و 28
ســبتمبر ،15تفقــد خاللهمــا عناصــر القــوات املســلحة والشــرطة يف مــدن العريــش والشــيخ زويــد ورفــح،
ملتابعــة الحالــة األمنيــة ومتابعــة تنفيــذ الخطــط واملهــام املكلفيــن بهــا ،كمــا تفقــد خــال لزيــارة
بعــض املشــاريع التنمويــة التــي ينفذهــا الجيــش يف ســيناء.

 -11بيان للقيادة العامة للقوات املسلحة ،الحساب الرسمي للمتحدث العسكري للقوات املسلحة عىل تويرت 1 ،أغسطس 1421/https://twitter.com/egyarmyspox/status :2021
9K_ewO90eS_A_t=LMDrNbOgn&21=s?792696734191623
-12القوات املسلحة تواصل أعاملها ىف مكافحة اإلرهاب بوسط وشامل سيناء وتنجح ىف القضاء عىل  13عنرصا ً تكفريياً ،الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات املسلحة12 ،
أغسطس d=n?/2412776295520005/posts/217455035052153/https://www.facebook.com :2021
-13زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح ،الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات املسلحة 8 ،نوفمرب /217455035052153/https://www.facebook.com :2021
posts/pfbid02ysKbULS8sfAejFfQzUw2sNLgX7KRYmf3rzzfbqip4qecj6UsFkpZcA6mc3tKfDKUl/?d=n
-14جرناالت إرسائيليون يزورون سيناء لعقد لقاء علني نادر مع الجيش املرصي ،تاميز أوف ارسائيل 2021 ،نوفمرب /https://ar.timesofisrael.com :9جرناالت-إرسائيليون-يزورون-
سيناء-لعقد/
-15رئيس أركان حرب القوات املسلحة يتفقد الحالة األمنية بشامل سيناء ،اليوم السابع 28 ،سبتمرب /28/9/2021/com/story.https://www.youm7 :2021رئيس-أركان-حرب-
القوات-املسلحة-يتفقد-الحالة-األمنية-بشامل-سيناء5475971/
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ويف نفــس الســياق ،أصــدر الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن يف  8يوليــو مرســومًا رئاســيًا ،16باســتئناف
حركــة الطيــران املباشــر بيــن املطــارات الروســية واملــدن الســياحية املصريــة ،وإلغــاء القــرار الســابق
بحظــر الرحــات الجويــة ملصــر باســتثناء العاصمــة القاهــرة ،وهــو القــرار الــذي صــدر عقــب حادث ســقوط
طائــرة مدنيــة روســية فــوق شــمال ســيناء يف عــام .2015
وفيمــا يتعلــق بعــودة النازحيــن واملهجريــن ،شــهد نهايــة عــام  2021ســماح الســلطات األمنيــة بعــودة
املدنييــن النازحيــن الــى ثــاث قــرى تابعــة ملدينــة الشــيخ زويــد بعــد ســنوات مــن نزوحهــم القســري
بســبب العمليــات العســكرية ،وقــال محافــظ شــمال ســيناء فــى بيــان صحفــى ،17أنــه يف إطــار حــرص
الدولــة والقيــادة السياســية بعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا يف مختلــف القــري والتجمعــات بشــمال
ســيناء ،وجــه بتقديــم كافــة الخدمــات املتنوعــة لألهالــي العائديــن يف قــري الظهيــر وأبــو العــراج وأبــو
رفاعــي بالشــيخ زويــد ،بعــد قيــام القــوات املســلحة بتطهيرهــا مــن اإلرهــاب وعــودة األهالــي إليهــا.
وىلع الرغــم مــن أن عــودة بعــض األهالــي ملناطقهــم بعــد ســنوات مــن النــزوح تمثــل حالــة نجــاح
للســلطات األمنيــة إال أن الحكومــة املصريــة عجــزت حتــى وقــت نشــر التقريــر عــن توفيــر مقومــات
الحيــاة األساســية للســكان املحلييــن ،كمــا أظهــرت العــودة تقصيــرا ملحوظــا يف تطهيــر هــذه املناطــق
املحــررة مــن مخلفــات الحــرب والعبــوات الناســفة التــي حصــدت أرواح املدنييــن ،كمــا أن الحكومــة
املصريــة تقاعســت حتــى اآلن عــن تقديــم رؤيــة سياســية شــاملة تتعلــق بأوضــاع النازحيــن واملهجريــن
والتعويضــات واملســاعدات املقدمــة لهــم ،واآلليــات واملالمــح األساســية إلعــادة الحيــاة املدنيــة
واالقتصاديــة يف شــماء ســيناء لطبيعتهــا ،ممــا يشــير إلــى أن عــودة بعــض النازحيــن هــي حلقــة
منفصلــة ال ترتبــط بــأي سياســات كليــة واضحــة .ليــس ذلــك فحســب ،بل إنــه وخالل عــام  2021اســتمرت
الحكومــة املصريــة يف تدشــين مرحلــة جديــدة لسياســتها القائمــة ىلع تهجيــر الســكان تحــت حجــج
ومبــررات مختلفــة .أصــدر الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي القــرار رقــم  465لســنة  ،182021بتاريــخ  16أكتوبــر
 2021بتحديــد مــا يناهــز  542فــدان مــن األراضــي يف مدينــة العريــش ،كأراضــي مــن أعمــال املنفعــة
العامــة ،تابعــة للقــوات املســلحة ،مــا يعنــي عمليــا ابتــاع املزيــد مــن أراضــي املنطقــة وتهجيــر
ومجحفــة للجيــش أفرغــت شــمال ســيناء مــن
وشــيك لقرابــة  20,000نســمة ،ضمــن مخططــات غامضــة ُ
اآلالف مــن الســكان يف الســنوات القليلــة املاضيــة ،تحــت غطــاء مــن املبــررات التــي ال تراعــي الضمانــات
الالزمــة للتهجيــر القســري وفقــا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
أعلــن الرئيــس السيســي 19بتاريــخ  25أكتوبــر  2021عــدم تمديــد حالــة الطــوارئ املعمــول بهــا يف البــاد
منــذ ســنوات ،وقــال يف بيــان ىلع فيســبوك «باتــت مصــر ،بفضــل شــعبها العظيــم ورجالهــا األوفيــاء،
واحــة لألمــن واالســتقرار يف املنطقــة» .إال أن قــرارا يحمــل الرقــم  442لســنة  2021صــدر يف  2أكتوبــر
-16تأكيدا النفراد «الوطن» ..بوتني يوقع مرسوما باستئناف الرحالت الروسية ملرص ،الوطن 08 ،يوليو5569453/https://www.elwatannews.com/news/details :2021
 -17محافظ شامل سيناء يكشف تفاصيل عودة الخدمات لقرى مدينة الشيخ زويد 28 ،نوفمرب /28/11/2021/com/story.https://www.youm7 :2021محافظ-شامل-سيناء-
يكشف-تفاصيل-عودة-الخدمات-لقرى-مدينة-الشيخ5556646/
 -18قرار رئيس الجمهورية رقم  465لسنة  ،2021الجريدة الرسمية العدد  41مكرر (أ) 16 ،أكتوبر pdf.415948/https://www.cc.gov.eg/i/l :2021
 -19الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يعلن إنهاء حالة الطوارئ املستمرة منذ  ،2017يب يب يس 25 ،أكتوبر 59045942-https://www.bbc.com/arabic/middleeast :2021
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 2021قبــل قــرار السيســي بإنهــاء حالــة الطــوارئ ،يعــد بمثابــة تأبيــد لـــ حالــة الطــوارئ املفروضــة يف
شــمال ســيناء بــا انقطــاع منــذ ســنوات .القــرار رقــم  442والــذي يبــدو أنــه صــدر بشــكل اســتباقي
لتفريــغ قــرار إنهــاء حالــة الطــوارئ مــن مضمونــه ،يختلــف نوعيــا عــن القــرارات الســابقة بتمديــد حالــة
الطــوارئ يف ســيناء ،حيــث منــح صالحيــات واســعة غيــر مســبوقة لوزيــر الدفــاع ،أي عمليــا للضبــاط
ىلع األرضُ ،تجهــض عمليــا كافــة الحقــوق األساســية للمواطنيــن ،مــن بينهــا فــرض حظــر التجــوال،
اإلخــاء القســري ،االســتيالء ىلع املمتلــكات وحظــر وســائل االتصــال والتنقــل.20

.IIما هو التكييف القانوين للعمليات العسكرية يف سيناء؟

قالت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان يف تقارير سابقة إن الوضع يف شمال سيناء يرقى إلى النزاع
املسلح غير الدولي ،حيث ارتأت املؤسسة ،ومنظمات دولية أخرى من بينها هيومن رايتس ووتش ،إن

شروط النزاع املسلح كما وردت يف اتفاقيات جنيف وتفسيراتها قد توافرت بشكل واضح من حيث شدة
النزاع وامتداده لسنوات ووجود تركيب هرمي وقيادي واضح يف تنظيم داعش .ورغم إن مؤسسة سيناء
لحقوق اإلنسان – كما ورد يف مقدمة هذا التقرير – ترى انخفاضا ملحوظا لحدة الصراع منذ  2020إال
أن هذا التقرير الزال يعتمد يف منهجيته وتقسيمه ىلع رصد االنتهاكات التي ارتكبها كل من القوات
املسلحة والشرطة واملليشيات املتعاونة معهما ،ومن ناحية أخرى االنتهاكات التي ارتكبها مسلحو والية
سيناء.
ومع استمرار منع الجيش الصحفيين واملراقبين املستقلين من دخول سيناء ،وصعوبة حصول املعلومات
ىلع األرض فإنه من الصعب الوصول إلى استنتاج نهائي وقاطع بخصوص ما إذا كانت حالة النزاع املسلح
كـ توصيف قانوني قد انتفت تماما ،إال أن الواضح بالتأكيد إنها آخذة يف االتجاه إلى ذلك من حيث
انخفاض حدة الهجمات وافتقاد تنظيم داعش للتماسك الهرمي.
ويف كل األحوال ،وحتى يف حالة انتفاء صفة الصراع املسلح كـ توصيف قانوني تنطبق عليه اتفاقيات
جنيف املؤسسة للقانون الدولي اإلنسان ،فإن ما ارتكبه تنظيم داعش يكون من باب الجرائم املنظمة
التي ترتكبها العصابات التي ينبغي ىلع الحكومات مكافحتها يف إطار القانون وألجل الحفاظ ىلع
لجهة التوثيق والبحث واإلخبار أن نسرد ما اقترفه
أرواح املواطنين ،ويف هذه الحالة فإنه من املفيد ِ
املسلحون من انتهاكات أثرت بشكل كبير ىلع حياة أبناء سيناء وأمنهم ومعاشهم.

-20قرار رئايس خطري «يُؤبّد» حالة الطوارئ يف شامل سيناء
102/https://sinaifhr.org/show
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.IVمنهجية إعداد التقرير

التزال السلطات املصرية تحظر عمل وسائل اإلعالم املستقلة واملنظمات الحقوقية و َتن ُ
َقلها داخل شبه
جزيرة سيناء بشكل شبه مطلق ،بل ازدادت يف السنوات األخيرة صعوبة الحصول ىلع معلومات ذات
مصداقية عما يجري يف سيناء ،أو مجرد الحديث مع السكان املحليين وضحايا االنتهاكات.
خالل الفترة التي يغطيها التقرير (يناير  -ديسمبر  ،)2021استطاعت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان أن
تجري مقابالت مع  107من السكان املحليين والصحفيين وبعض املوظفين الحكوميين والعاملين يف
املؤسسات الطبية املحلية ،وذلك يف سبيل توثيق االنتهاكات ىلع لسان األشخاص ذوي العالقة .كما
قام فريق املؤسسة بزيارات ميدانية دورية ىلع قرى ومدن املنطقة .كما و ّثق التقرير مقتل  32مدني،
منهم  7أطفال و 3سيدات ،وإصابة  17آخرين منهم  4أطفال ىلع يد طريف النزاع،
غطت املقابالت التي أُجريت أثناء إعداد هذا التقرير االنتهاكات التي وقعت بشكل رئيسي خالل عام
 .2021جميع الشهادات الواردة يف هذا التقرير تم الحصول عليها بمقابالت مباشرة ،سواء وجها لوجه
أو عن ُبعد من خالل منصات اإلتصال والرسائل النصية املختلفة ،وجرى حجب أسماء الشهود وبياناتهم
الشخصية وبعض من املعلومات األخرى حفاظا ىلع أمنهم الشخصي خشية تعرضهم لالنتقام من
جانب القوات الحكومية أو املسلحين.
راجعت املؤسسة كذلك التصريحات الرسمية خالل عام  2021بما يف ذلك تصريحات الر ٔييس عبد الفتاح
املسوولين من
السيسي واملتحدث الرسمي باسم الجيش والداخلية ومحافظ شمال سيناء وغيرهم من
ٔ
مختلف الهي ٔيات الحكومية ،بينما لم تتمكن من التواصل بشكل مباشر مع أي من الجهات الحكومية بسبب
الهجوم املستمر ىلع املنظمات الحقوقية واعتبار أي جهد حقوقي أو صحفي مستقل يف سيناء هو
بمثابة خرق «غير مرحب به» لحالة التعتيم اإلعالمي املفروضة ،مما يشكل خطرًا ىلع فريق العمل .كما
راجعت املؤسسة أيضا البيانات املكتوبة والفيديوهات التي أصدرها تنظيم «والية سيناء».
اطلعت املؤسسة ىلع توصيات موجزة تضمنها تقريرا من  12صفحة أصدره املجلس القومي لحقوق
اإلنسان املدعوم حكوميًا ،نشر هذا التقرير عقب إرسال بعثة لتقصي الحقائق ،زارت محافظة شمال

سيناء يف الفترة بين  31يناير  4 -فبراير  .212021وكشف تقرير اللجنة ،وربما ألول مرة بطريقة شبه رسمية،
أن أعداد القتلى من املدنيين منذ التصدي للعمليات اإلرهابية يف محافظة شمال سيناء وحتى تاريخه
ال ،يف حين بلغ أعداد املصابين  2915مصابًا .وأفاد التقرير ،نق ً
بلغ  1836قتي ً
ال عن محافظ شمال سيناء،

-21وائل عيل« ،املرصي اليوم» تنرش تقرير «قومي حقوق اإلنسان» عن شامل سيناء ،املرصي اليوم 10 ،فرباير 2253991/https://www.almasryalyoum.com/news/details :2021
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أن املحافظة تقوم بصرف تعويضات القتلى واملصابين ،وتقديم كافة الرعاية الصحية بمستشفيات
العريش أو التنسيق إللحاق املصابين بمستشفيات القوات املسلحة للعالج .جدير بالذكر أن التقرير لم
يوضح إن كان هذا العدد من الضحايا قد سقطوا بسبب القوات الحكومية أو بسبب داعش أو االثنين ىلع
حد سواء.
كما راجعت املؤسسة تقريرا حكوميا صدر يف تاريخ  27يونيو  2020تناول الجهود التي بذلتها السلطات
لتعويض املتضررين من املواجهات األمنية بين طريف النزاع يف شمال سيناء خالل الفترة من  1أكتوبر
 2015وحتى  31مايو  .222020إضافة لذلك فقد جرت مراجعة دراسة قانونية 23عنوانها «حقوق اإلنسان و
مجابهة الجماعات اإلرهابية» التي أعدها نائب رئيس محكمة النقض ،املستشار عادل ماجد ،والتي تناول
فيها مكانة حقوق اإلنسان يف «العملية الشاملة سيناء .»2018
يف العديد من الحاالت ،تمكن باحثو مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان من مراجعة الوثا ٔيق الطبية
والقانونية التي قدمها إلينا الضحايا أو التي حصلنا عليها حصريًا من مصادر طبية من أجل مقارنة روايات
الضحايا مع البيانات الرسمية ،وكذلك الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجيش املصري
أو الحكومة املصرية والصحف املوالية لها عن الوضع يف سيناء .كما حللت املؤسسة عددا من مقاطع
الفيديو التي ظهرت ىلع منصات التواصل االجتماعي املختلفة التي تنشر الصور والفيديو والتعليقات
املحلية من سيناء ،باإلضافة إلى عشرات املقاالت اإلخبارية والتحليلية ومنشورات التواصل االجتماعي
وللمسوولين الحكوميين.
لنشطاء من سيناء
ٔ

-22مدبويل يستعرض تقريرا ً بشأن تعويض املترضرين من املواجهات األمنية يف شامل سيناء ،الهيئة العامة لالستعالمات 27 ،يونيو /205085/https://sis.gov.eg/Story - 2020مدبويل-
يستعرض-تقريرا ً-بشأن-تعويض-املترضرين-من-املواجهات-األمنية-يف-شامل-سيناء?lang=ar
-23املستشار عادل ماجد ،حقوق اإلنسان ومجابهة الجامعات اإلرهابية ،دورية «دراسات يف حقوق اإلنسان» 11 ،يوليو :2018
/169667/https://www.sis.gov.eg/Storyهيئة-االستعالمات-العملية-الشاملة-يف-سيناء-منوذج-يف-االلتزام-بحقوق-اإلنسان?lang=ar
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 -1عمليات قتل غري قانونية محتملة

تسبب إطالق النيران الصادر من الكمائن العسكرية يف وقوع العديد من الضحايا املدنيين منذ تصاعد
النزاع املسلح يف سيناء .يف الفترة التي يغطيها التقرير وثقت املؤسسة مقتل  6مدنيين ،يف حوادث
مشابهة ،من بينهم طفل وسيدة .تقع تلك االنتهاكات عادة ىلع مقربة من كمائن الشرطة والجيش يف
صورة من صورتين :األولى ،حيث يطلق الجنود النار بشكل مباشر ومميت يف الغالب دون توجيه إنذار
مسبق ،أو اتباع أي قواعد إلطالق النيران تجاه املدنيين وسياراتهم .إذ وثقت املؤسسة حاالت وجهت
فيها الكمائن مقذوفات نارية مميتة تجاه أهداف مدنية ال تشكل يف سلوكها أو بمظهرها أي تهديد
عسكري .الصورة الثانية ،تعمد فيها هذه الكمائن بشكل دوري إلطالق النيران بشكل عشوائي دون
وجود أي اشتباكات يف محيط املكان أو أي أهداف عسكرية محتملة وإنما بهدف تأمين محيط الكمين،
والتثبت من عدم وجود تهديد ،لكن إطالق النار بتلك الصورة العشوائية ،تسبب يف وقوع مئات الضحايا
من املدنيين خالل فترة النزاع املسلح باملخالفة أيضا لقواعد استخدام األسلحة النارية وفقا ملبادئ
القانونين الدولي واألفريقي 24وىلع الرغم من هذا لم يتم تسجيل أي تحقيق أو محاكمة بحق مرتكبيها،
مما يعد مخالفة أخرى واضحة للقوانين املحلية والدولية امللزمة ملصر ،ومنها امليثاق اإلفريقي لحقوق
اإلنسان والذي أوجب يف مادته الرابعة وجوب صون وضمان الحق بالحياة للمدنيين يف جميع األوقات،
بما ذلك أثناء النزاعات ،كما اعتبرته «اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان» ركيزة أساسية لكل الحقوق وغير
قابل للتقييد .وفيما يلي استعراض لبعض الحاالت التي وثقتها املؤسسة يف .252021
حالة قتل :1مقتل راعية أغنام يف قرية الظهير

26

ىلع ُبعد  5كم تقع قرية الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد ،وهي تحاذي الطريق الرابط بين ميدان
الشيخ زويد وقرية الجورة جنوب رفح يف شمالي سيناءُ .تعد قرية الظهير إحدى قريتين وحيدتين تبقتا
جنوب املدينة ما زال يقطنها بعض السكان رغم نزوح معظمهم ،ويقدر عددهم بنحو  20أسرة بإجمالي
أفراد يقل عن  200فرد ،تنشط حياتهم نهارًا وتتوقف تمامًا بعد أذان املغرب؛ حيث تكون سماء القرية
مسارًا للطلقات والقذائف تجاه أي شيء متحرك .وفقًا لرواية شهود عيان التقى بهم فريق مؤسسة
سيناء لحقوق اإلنسان ،فإن سيدة تدعى دالل حسن نصر ،وتبلغ من العمر  25عاما ،فقدت حياتها يف
هجمة غير قانونية محتملة وثقتها املؤسسة بتاريخ  15يناير  ،2021وذلك بسبب إطالق نار صدر من
كمين «حسان» العسكري الواقع يف القرية .تجدر اإلشارة إلى أن املؤسسة قد وثقت يف تقريرها «ودنا
نعيش»( 27الذي وثق االنتهاكات الحقوقية خالل عامي  )2020 -2019مقتل  3أفراد من عائلة واحدة بنيران
صدرت من نفس الكمين املشار إليه يف هذه الواقعة.
-24اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان ،املبادئ األساسية حول استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني:
18=https://www.achpr.org/ar_legalinstruments/detail?id
-25أسامء القتىل يف هذا الفصل حقيقية.
-26النرشة الحقوقية لشهر يناير ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 14 ،فرباير 61/https://sinaifhr.org//show :2021
-27تقرير مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان« :ودنا نعيش» 23 ،سبتمرب 98/https://sinaifhr.org//show :2021
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التقى فريق املؤسسة بـ «مصطفى» شاهد عيان من سكان قرية الظهير ،قال:

«قتلوا البنت بالرصاص وهي بترعى الغنم يف طرف القرية ،العساكر يف كمين «حسان»
مش عارف ليه ّ
بينقوا األهالي بالرصاص وهم عارفين كل حركة يف القرية وعارفين األهالي
بالواحد ،دالل عمرها  25عام تقريبًا ،مش متزوجة وبنت طيبة ويف حالها تماما ،وهي يوميا
بتاخد الغنم تاكل من العشب يف أطراف القرية والعساكر عارفينها وبيشوفوها كل يوم.
ملا عرفنا خبر انها انضربت بالنار ووصلنا ملكانها لقينا الرصاص أصابها فى الصدر ولقيناها
ميته يف مكانها .اليوم هذا ما كان فيه أي اشتباكات بين الجيش والتكفيريين ،ما شفت
اي مسلحين بالقرية ،وهذي مش أول مرة نفس الكمين يقتل ناس مساملين من األهالي،
األهالي نقلوا البنت بعربياتهم ملستشفى الشيخ زويد عشان اإلسعاف ما بترضى من سنين
تدخل عندنا تنقل املرضى أو املصابين ،وبعدين حولوا جثتها ملستشفى العريش وبعدين
نقلوا الجثة لبورسعيد علشان الطبيب الشرعي».
حالة قتل  :2قتل أمام زوجته وأطفاله

28

وثق فريق املؤسسة بتاريخ  25فبراير  ،2021واقعة مقتل املوظف باملعهد األزهري يف الشيخ زويد ،أحمد
فرحان سليمان الحمايدة 35 ،عاما ،بعيار ناري استقر يف رأسه أثناء قيادته للسيارة بصحبة عائلته جراء
إطالقات نارية صدرت من حملة عسكرية.
التقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان مع شهود عيان وأفراد من أسرة الضحية لتقصي حقيقة ما
جرى .قال لنا «سامح» ،أحد شهود العيان ىلع الواقعة والذي تصادف وجوده يف موقع الحادث يف
طريق عودته ملنزله بمدينة الشيخ زويد:

« أحمد كان سايق سيارة ربع نقل قبل الظهر مباشرة راجع إلى مدينة الشيخ زويد من
العريش ومعه زوجته و  3من أطفاله ،و قبل كمين الخروبة بحوالي  500متر ،من اتجاه
العريش ،كان فيه حملة أمنية تبع الجيش راجعه الشيخ زويد ،وكان وراها بتمشي عربيات
األهالي طابور ألنه ممنوع حد يتخطى الحملة ،ولكن اللي صار ان أحمد حاول يسبق باقي
سيارات األهالي عشان يكون وراء الحملة مباشرة ،العسكري اللي ىلع آخر مدرعة ضرب
طلقة يف الهواء يف األول والثانية وراها مباشرة تجاه عربية القتيل بشكل سريع ،طبعا
العربية وقفت وشفنا الزوجة بتصرخ واألطفال مرعوبين ،والحملة طبعا ما وقفت ظلت
ماشية يف طريقها وكأنه ما صار شي ،نزل األهالي من العربيات ،ولقوا السواق اللي هو
أحمد فرحان مصاب بطلقة يف نص رأسه ومات ىلع طول ،الناس راحت ىلع الكمين
علشان يبعت سيارة إسعاف ،اإلسعاف جاء ونقلوه ملستشفى العريش ،وبعدين تم تسليم
الجثة ألهله ودفنوه يف الشيخ زويد ،وطبعا مفيش اتهامات تم توجيهها ألي طرف واألوراق
الرسمية اتسجل فيه أن جهة القتل مجهولة كالعادة».
-28النرشة الحقوقية لشهر فرباير ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 10 ،مارس 69/https://sinaifhr.org//show :2021
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تكشف شهادة شاهد العيان أن سيارة القتيل وإن كانت قد حاولت تجاوز سيارات األهالي واالقتراب أكثر من
ّ
تشكل أي تهديد .حتى وإن كانت السيارة قد استدعت قلق وشك العناصر
الدورية العسكرية إال أنها لم
األمنية ،فإن الجنود لم يتبعوا التدرج يف استخدام القوة ولم يعطوا تحذيرا كافيا قبل الشروع يف إطالق
النار .وىلع سبيل املثال ،فإن وجود السيدة يف املقعد األمامي ومن خلفها األطفال الثالث ينفي بشكل
كبير وجود أي تهديد يستدعي استخدام القوة املميتة .وباإلضافة لذلك كان يمكن إطالق النار ىلع
جسد أو إطارات السيارة بهدف تعطيلها وتحذير السائق .وهو ما يعني عدم وجود ذريعة تبرر إطالق
النار تجاه السائق بقصد القتل .هذا يعني أننا أمام واقعة قتل خارج نطاق القانون تستدعي التحقيق
واملحاسبة من قبل السلطات الرسمية إلنصاف الضحايا ومعاقبة الجاني ىلع فعلته ،وهو ما ال يحدث
يف سيناء .إذ أن الوقائع املماثلة التي تابعتها مؤسسة سيناء تتفق ىلع أن اإلفالت من العقاب سلوك
انتظمت السلطات املصرية ىلع ممارسته إذ تق ّيد الواقعة ضد مجهول دون أي تحقيق يف الواقعة.
حالة قتل  :3قتل موظف مدني يعمل ضمن فريق قوات متعددة الجنسيات يف الجورة

29

أدى إطالق رصاص من كمين يتمركز يف املدرسة اإلعدادية بقرية العكور التابعة ملدينة الشيخ زويد
بتاريخ  24أبريل  2021إلى مقتل شاب يف العقد الثالث من عمره يدعى عبدالرحمن احمد علي العكور.
عقب الواقعة ،نقلت جثة القتيل إلى مستشفى الشيخ زويد العام ومنه إلى مستشفى العريش املركزي
ثم إلى محافظة بورسعيد ملعاينة الطبيب الشرعي الستخراج تصريح الدفن.
يف حديث له مع مؤسسة سيناء ،قال «حسين» أحد شهود العيان من سكان القرية:

«عبد الرحمن أبو فرحة بيشتغل يف عمال الخدمات بقوات حفظ السالم يف مطار الجورة،
يوم وفاته كان نازل اجازة عشان يشوف أهله ويفطر معهم يف رمضان ،عبد الرحمن متزوج
وعنده طفلين ،ثاني يوم من إجازته ،زي ما هو معروف ملا تخرج من القرية أو تدخلها الزم
تستأذن من العساكر عند الكمين اللي عند املدرسة اإلعدادية ىلع طرف قرية العكور.
عبدالرحمن استأذن عشان يدخل القرية تقريبا وقت الظهر ،وبعد ما استأذن وأعطوه االذن
بالدخول مشى كم خطوه ضربوه بالنار ،سمعنا صوت الرصاصة وطلع كثير من األهالي نشوف
ايش صار ،لقينا عبد الرحمن بينزف من صدره وصارت الناس تصرخ ىلع عساكر الكمين ،اللي
فهمناه من العساكر أن عسكري الكمين اللي وافق ىلع دخول «عبدالرحمن» نسي يبلغ
العسكري زميله اللي يف البرج فوق املدرسة ،فضرب مباشرة ىلع عبدالرحمن اهلل يرحمه،
قبل كده نفس الكمين عمل نفس القصة مع نضال مسلم حسن 30اللى قتلوه من حوالي 7
شهور وهو مروح بيته بعد ما كان يلعب كرة مع شباب القرية».

 -29النرشة الحقوقية لشهر أبريل ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 9 ،مايو 86/https://sinaifhr.org//show:2021
-30منشور عىل صفحة أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح يف فيسبوك بتاريخ  24أبريل  ،2021تاريخ الزيارة  25أبريل /1417509408276062/https://www.facebook.com 2021
d=n?/4600489756644662/posts
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يضيف الشاهد:

«الناس يف القرية معروفين بالواحد ومش كثير هما يدوب  15عيلة اللي صامدين يف
املكان ألن باقي األهالي نازحين ،يعني ما فيه حد بيدخل أو بيخرج غير واسمه موجود
يف الكمين .التضييق ىلع الناس ما له أي الزمة ،القرية وسط كماين كثير يعني أمان ،ليه
االستهتار بحياة األهالي وليه ما فيه أي حساب للعساكر اللي بتضرب رصاص ،وبعدين ليش
يضرب رصاصة واحدة يف القلب ليش ما أصابه يف رجله لو هو حتى مشتبه فيه لو حاسبوا
العسكري اللي قتل نضال ما كان انقتل عبد الرحمن وما اتيتموا عياله و ضاع مستقبلهم
والناس خايفين طبعا يقولوا مين قتلهم علشان التحقيقات وما بدهم مشاكل مع الجيش،
وبيقولوا ندفن ولدنا بدل ما يحطوه يف املشرحة شهور لحين التحقيقات ما تنتهي ،وهات
ما يثبت أن الجيش قتله ،وطبعا كلكم عارفين ايش ممكن يصير لو حد اتهم الجيش».
توافقت رواية شاهد العيان مع ما نشرته أحد الصفحات املحلية 31بمدينة الشيخ زويد ىلع موقع
فيسبوك والتي أكدت قيام كمين العكور التابع للجيش بإطالق الرصاص ىلع الضحية وقتله دون مبرر.
وفقا للمعطيات التي كشفها الشاهد يف روايته ،فإنها كلها تشير إلى أن هذا الفعل يندرج يف مصاف
القتل الغير قانوني.
حالة قتل  :4قتل طفل يف العريش

32

وثقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان يف تاريخ  19مايو  2021مقتل كامل نصر العيسوي ،البالغ من العمر
 17عاما ،بعد أن أطلقت عليه النار قوة من الجيش تتمركز بالقرب من مقر الكتيبة  ،101مركز إدارة العمليات
العسكرية للجيش املصري شرق سيناء.
حدثت الواقعة داخل مربع أمني حصين ،لوجود الكتيبة  101التابعة للجيش وسلسلة من من االرتكازات
العسكرية واألمنية ،باإلضافة إلى قرب املنطقة من مطار العريش وديوان محافظة شمال سيناء وعدد من
املقرات الحكومية واألمنية.
تحدث فريق مؤسسة سيناء إلى «أحمد» ،صحفي محلي ،و»رامي» ،أحد أهالي الحي ،إذ أفاد الشاهدان
بأن كامل يقيم مع أسرته يف حي الكرامة شرق مدينة العريش ،وهو طالب يف الدراسة الثانوية
املتخصصة يف املجال الزراعي ،ووصفاه بأنه شاب «مكافح» ،يدرس ويعمل يف نفس الوقت ملساعدة
أهله ويتقن عدة حرف يدوية بسيطة .أكد الشاهدان يف شهادتهما عدم حدوث أي اشتباكات مسلحة أو
تواجد ألي مسلحين من داعش يف املنطقة خالل يوم الواقعة ،كما أكدا أن املكان الذي قتل فيه كامل
ليس منطقة عسكرية محظورة ىلع املدنيين ،وأكدا أن القوات األمنية تسمح للمدنيين باملرور فيها.

-31منشور عىل صفحة أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح يف فيسبوك بتاريخ  24أبريل  ،2021تاريخ الزيارة  25أبريل /1417509408276062/https://www.facebook.com :2021
d=n?/4600489756644662/posts
 -32النرشة الحقوقية لشهر مايو ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 22 ،يونيو 90/https://sinaifhr.org//show :2021
عودة ُمل َّغ َمة
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قال رامي لفريق املؤسسة:

«أعرف كامل بشكل شخصي ،راجل يف جسم طفل ،اتحمل املسئولية بدري جدًا عشان
يساعد أهله ،عيلته ناس بسيطة جدًا ،حالهم حال كل سكان حي الكرامة ناس بسيطة،
ىلع الرغم من سنه الصغير إال أنه شقيان ،اشتغل يف املحارة ورفع الطوب وكل حاجة
تيجي يف بالك ،صباح يوم الحادثة بعد ما اكل الفطار مع امه ،خرج من بيته يف حدود
الساعة  12:30الظهر وقال ألمه رايح اشتغل.
بعد نصف ساعة يف حدود الساعة  1:00ظهرا كان اثنين من الشباب من أهل الحي ماشيين
بالقرب من مصنع طوب قديم و مهجور قريب جدًا من الكتيبة  ،101قام أحد العساكر
املوجودين يف كمين عسكري يسمى “كمين األحوال املدنية” نادى ىلع الشباب وقال لهم
يطلبوا من شخص موجود يف املصنع يمشي من املكان بدل ما يضربوه بالرصاص ،وصل
الشباب ملكان تواجد الشخص املقصود عشان يالقوا كامل غرقان يف دمه وبينزف من
دماغه ،جت لهم صدمة من املنظر وفضلوا يصرخوا ونادوا ىلع العسكري وقالوا له أن الولد
مات ،العسكري طلب منهم يفضلوا معاه واتصل ىلع االسعاف اللي تقريبا جه من منطقة
الريسة ووصل بسرعه جدًا ،الشباب لقوا عند جثة “كامل” قطع حديد الظاهر كان بيحاول
يجمعها من املكان عشان يبيعها .اإلسعاف نقل جثة كامل ملستشفى العريش العام ،منها
لبورسعيد عشان الطب الشرعي وبعدين جثته رجعت تاني يوم واندفن يف مقابر أسرته
يف العريش”.
أما الصحفي املحلي «أحمد» فذكر يف شهادته:

«املصنع اللي اتقتل فيه كامل تابع لشركة عثمان أحمد عثمان وهو مقفول من فترة
طويلة ،املصنع عبارة عن مكان مكشوف غير محاط بسور وبالتالي تقدر تشوف اي شي
داخله بوضوح ،يبعد املصنع عن مقر الكتيبة  101بمسافة حوالي  500متر ،والكتيبة 101
محاطة بسور عالي مزود بكاميرات مراقبة أمنية ،الكتيبة  101ليها حرم آمن بمسافة 200
متر محاط بأسالك شائكة ممنوع االقتراب منه .واملعروف عند أهل الحي أن الجيش سمح
للسكان يف قريتي الكرامة واألمل باملرور داخل أرض املصنع أثناء سيرهم يف طريق
مختصر للوصول لحي الريسة ،كنوع من تخفيف معاناتهم يف السنوات اللي فاتت و اللي
كان ممنوع دخول سيارات األجرة و املواصالت العامة للحي كإجراء فرضته قوات األمن لتأمين
املنشآت األمنية الحيوية من هجمات تنظيم داعش.
وأضاف:

«من خالل الحاجات اللي لقاها األهالي جنب جثة الولد يبدو أنه خرج يدور ىلع شوية
حديد خردة يف مصنع الطوب املهجور ،فاشتبه فيه أفراد الكمين العسكري ،فقتلوه
برصاصة واحدة يف رأسه وتحديدًا أىلع الفك األيسر ،التقرير الطبي وكالم الدكاتره يف
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املستشفى بيفيد أنه الرصاصة اخدت مسار داخل الرأس تجاه اسفل مؤخر الجمجمة ،وده
معناه أن الرصاصة أنضربت من مكان مرتفع ناحية الضحية ،كان فيه حالة تعاطف كبيرة
من الضباط املوجودين يف املستشفى مع أهل الولد بشكل كبير ،وده ظهر جدًا يف
الطريقة اللي كتبوا بيها تقرير الوفاة اللي بيثبت براءة كامل من ارتكاب أي جريمة تجاه
القوات األمنية ،وبكده يقدر أهله ياخدوا تعويض مالي وفق القانون ،وكمان الضباط كانوا
حريصين جدًا انهم يخلصوا إجراءات تصريح الدفن بسرعة عشان يساعدوا أهله ،لكن بالطبع
الواقعة اتسجلت بأن “كامل” انقتل برصاص مجهول املصدر كعادة اللي بيحصل يف الحاالت
املشابهة”.
أكمل الصحفي حديثه:

“أعتقد أن حالة االستنفار اللي كانت عند قوات األمن يف اليوم ده سببها انه قبلها بأيام
اتسلل عدد من عناصر تنظيم داعش لداخل قرية األمل القريبة من مكان الواقعة وخطفوا
 3مدنيين منهم سيدة وقتلوهم ،وده يعتبر الظهور األول من فترة طويلة جدا لداعش يف
املنطقة دي ،كمان يبدو أن سلوك “كامل” أثار شك قوات األمن بسبب جلوسه ىلع األرض
وجمعه ألشياء ،األمن بيسمح للمدنيين بالعبور من املنطقة دي لكن الجلوس يف املكان
أعتقد غير مسموح».
وفقا للمعطيات التي أفاد بها شهود العيان ،فإن املنطقة التي ُقتل فيها الطفل لم تشهد يوم حدوث
الواقعة أية اشتباكات مسلحة تدفع قوات الجيش الستخدام القوة املميتة تجاه األهداف التي ُتبدي
سلوكا قد تفسره القوات ىلع أنه مثير للشبهات.فضال عن ذلك فإن الجنود كان بإمكانهم إطالق
رصاصات تحذيرية دون الحاجة إلى اطالق الرصاص نحو منطقة الرأس.
ترقى هذه الوقائع لتكون بمصاف عمليات القتل غير القانوني ،وبينما تستلزم هذه األعمال التي ترتكبها
قوات إنفاذ القانون املصرية وجوب فتح تحقيق فوري ،إال أننا لم نسجل خالل فترة التقرير اتخاذ السلطات
َعمد إلى تضيع حق الضحية بتقييد الواقعة ضد مجهول ،وتحرص ىلع حظر
ملثل هذه اإلجراءات ،بل ت ُ
نشرها يف وسائل اإلعالم املحلية .تخضع أعمال القتل التي ترتكبها القوات األمنية والعسكرية يف خارج
نطاق األعمال القتالية إلى مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية ،33وهي
وملزمة تفرض صراحة وجوب احترام الحق يف الحياة وعدم استخدام السالح املميت إال
قواعد صارمة ُ
عند الضرورة القصوى ومحاولة تقليل الضرر قدر اإلمكان.
حيث تلزم هذه املباءئ الحكومات وهي ٔيات إنفاذ القوانين أن تستحدث مجموعة واسعة قدر اإلمكان
من الوسا ٔيل ،وأن تزود املوظفين املكلفين بٕانفاذ القوانين بٔانواع مختلفة من األسلحة والذخا ٔير تسمح
باستخدام متمايز للقوة واألسلحة النارية .وينبغي أن يشمل ذلك استحداث أسلحة معطلة للحركة وغير
املوذية لألفراد.
قاتلة الستخدامها يف الحاالت املناسبة ،بغية زيادة تقييد استخدام الوسا ٔيل املميتة أو ٔ
-33املبادئ األساسية حول استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القواين https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ :
UseOfForceAndFirearms.aspx
عودة ُمل َّغ َمة
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كما يتعين ىلع املوظفين املكلفين بٕانفاذ القوانين عدم استخدام أسلحة نارية ضد األفراد إال يف حاالت
الدفاع عن النفس ،أو لدفع خطر محدق يهدد اآلخرين باملوت أو بٕاصابة خطيرة ،أو ملنع ارتكاب جريمة
بالغة الخطورة تنطوي ىلع تهديد خطير لألرواح ،أو للقبض ىلع شخص يمثل خطرا من هذا القبيل
ويقاوم سلطتهم ،أو ملنع فراره ،وذلك فقط عندما تكون الوسا ٔيل األقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه
األهداف .ويف جميع األحوال ،ال يجوز استخدام األسلحة النارية القاتلة عن قصد إال عندما يتعذر تماما
تجنبها من أجل حماية األرواح ،يف الظروف املنصوص عليها يف املبدأ السابق ،يتعين ىلع املوظفين
املكلفين بٕانفاذ القوانين التعريف بصفتهم هذه وتوجيه تحذير واضح يعلن عزمهم ىلع استخدام
األسلحة النارية ،مع إعطاء وقت كاف لالستجابة للتحذير ،ما لم يعرضهم ذلك لخطر ال مبرر له ،أو ما لم
يعرض أشخاصا آخرين لخطر املوت أو األذى الجسيم ،أو ما لم يتضح عدم مالءمته وجدواه تبعا لظروف
الحادث.

 -2هجامت برية ال متييزية ضحاياها من املدنيني

تحولت شبه جزيرة سيناء إلى بيئة خطرة تهدد فيها أرواح املدنيين يف كل لحظة
منذ عدة سنوات ّ

و ُتعد القذائف العشوائية أحد األسباب التي حصدت الكثير من الضحايا وجعلت من املنطقة ساحة حرب
بال ُحرمة للسكان املدنيين .يحتم القانون اإلنساني الدولي التفرقة بين املدنيين والقوات املسلحة
ويحظر مهاجمة املدنيين حظرا شبه مطلق ،كما جاء يف البروتوكول األول اإلضايف من اتفاقيات جنيف
لعام  ،1977يف املادة  51وخاصة النقطة -4أ «تحظر الهجمات العشوائية ،التي ال توجه إلى هدف
عسكري محدد.»34
تمكنت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان من توثيق سقوط ضحايا 35من املدنيين جراء هجمات عسكرية
برية كانت ىلع األرجح غير قانونية ،أفضت الهجمات التي وثقت املؤسسة بعضها  -يف الفترة التي
يغطيها التقرير -إلى مقتل سيدة وإصابة مدنيين اثنين آخرين .أجرى فريق املؤسسة  5مقابالت مع
شهود العيان والسكان املحليين الذين كانوا ىلع تماس مع هذه االنتهاكات.
يف جميع هذه الوقائع لم يعترف ك ً
ال من الجيش والسلطات املصرية باملسؤولية عن وقوع ضحايا من
ّ
تشكل أي لجان تحقيق لتقصي حقيقة ما جرى .ويف املستشفيات تم يف جميع
املدنيين ،كما لم
الوقائع توجيه ذوي الضحايا بواسطة عناصر أمن لتوقيع وثائق رسمية تفيد بأن اإلصابات ناتجة عن
«قصف من مصدر مجهول» أو «قذيفة عشوائية» أو «رصاص طائش» ،يتم ذلك عادة بترهيب أقارب
الضحايا من عواقب اتهام الجيش أو بتعطيل إجراءات دفن القتلى ،مما يدفع أهالي الضحايا للموافقة
-24امللحق األول اإلضايف إىل اتفاقیات جنیف املعقودة يف  12ا ٓب  /ا ٔغسطس  1949واملتعلق بحامیة ضحایا املنازعات الدولیة املسلحة/362b83/https://www.legal-tools.org/doc :
/pdf
-35أسامء القتىل يف هذا الفصل حقيقية.
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ىلع التوقيع وتسجيل الحادثة يف األوراق الرسمية ضد مجهول ،تكرر هذا األمر حتى يف أشد الحاالت
وضوحًا والتي سقط فيها مدنيين بسبب قصف للجيش ،لم تحقق النيابة العامة قط يف أي من الحاالت
التي وثقتها املؤسسة.
مسوول حكومي مصري سابق ،كان يعمل يف شمال سيناء ما بين  ،2015 - 2012يف مقابلة سابقة
قال
ٔ
مع هيومن رايتس ووتش ،إن قصف الجيش للمنازل املدنية كان روتينيا ،خاصة باملدفعية .وقال «كانوا
يطلقون قنابل مدفعية ،تسقط يف بعض األحيان ىلع بعد  500متر من هدفها .وكان السكان خا ٔيفين
دا ٔيما.»36
يف مقابالت سابقة أجرتها مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان مع عدد من السكان املحليين عام ،2020
اشتكى األهالي ممن قابلهم فريق املؤسسة من اآلثار النفسية التي تتركها قذائف املدفعية التي
تسقط يف محيط املناطق املأهولة بالسكان ،واألصوات املزلزلة التي تنتج عنها ،واالهتزازات التي

تحدث للمنازل وتهشم النوافذ .قال أحد السكان املحليين« :إن أطفالي يعيشون بفزع ،أحدهم أصبحت
لديه حالة نفسية ،إذ يبكي بشدة كلما سمع أصواتًا مرتفعة.»37
قذيفة مدفعية عشوائية تقتل سيدة وتصيب ابنتها يف قرية الظهير جنوب الشيخ زويد

38

وثقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان يف تاريخ  18مارس  2021سقوط عدة قذائف مدفعية بالقرب من
قرية الظهير الواقعة ىلع ُبعد نحو  5كم جنوب مدينة الشيخ زويد لتقتل إحدى هذه القذائف سيدة
تدعى غانمه عبداهلل سويلم 54 ،عام ،وتصيب ابنتها انتصار عيد سليم 27 ،عام ،من قبيلة السواركة.
ووفقا لشهادتين حصلت عليهما مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان فإن السيدة وابنتها كانتا ترعيان
املاشية أمام منزلهما عند سقوط القذيفة بالقرب منهما.
وبعد سقوط القذيفة ،هرع األهالي لنقلهم إلى مستشفى الشيخ زويد املركزي ومنه إلى مستشفى
العريش العام ،ثم نقلت الجثة الحقا إلى محافظة بورسعيد لتمكين الطبيب الشرعي من تحديد أسباب
الوفاة يف رحلة تستغرق  3أيام ىلع الفور ليتم إعادة الجثمان لدفنه يف مقابر القرية التي تضم عددًا
كبيرًا من ضحايا القذائف والرصاص العشوائي.
قرية الظهير هي إحدى قرى جنوب مدينة الشيخ زويد ،يقدر عدد سكانها وفقًا لبيانات للجهاز املركزي
للتعبئة واإلحصاء منتصف عام  2016بنحو  2731نسمة نصفهم من النساء ،إال أن هذا العدد تناقص كثيرًا

-36تقرير هيومان رايتس ووتش« :اليل خايف عىل عمره يسيب سيناء!» مقابلة منظمة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول سابق يف الحكومة املرصية عرب الرسائل النصية جرت يف عام
 ،2017تم حجب املكان330383/28/05/2019/https://www.hrw.org/ar/report .
-37تقرير مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان« :ودنا نعيش» مقابلة أجرتها مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان مع أحد السكان املحليني عام 98/https://sinaifhr.org//show :2020
 -38النرشة الحقوقية لشهر مارس ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 14 ،أبريل 78/https://sinaifhr.org//show :2021
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بشكل تدريجي يف موجات نزوح متتالية ،ليصبح عدد السكان الحالي  200نسمة حسب تقدير مؤسسة
سيناء ،حيث تسببت القذائف والرصاص العشوائي يف سقوط العديد من الضحايا املدنيين مما دفع
معظم األسر ملغادرة القرية ،كما فاقم نقص الخدمات األساسية من معاناة املدنيين و اضطرهم للنزوح.
التقى فريق مؤسسة سيناء مع «عليان» أحد سكان القرية ،والذي قال:

«بعد ظهر يوم  18مارس ،كانت القذائف تسقط يف جهة جنوب غرب القرية ،وبنشوف
الدخان بيطلع بعد سقوط كل قذيفة وغالبا الجيش كان بيقصف قرية املقاطعة وما
حولها ،وهي مناطق ما فيها سكان ،لكن فجأة سمعنا انفجار بعيد عن زاوية القرية
(املسجد) بحوالي  200متر أو أكثر شويه ،وطلعت دخنة ،جرينا نشوف ايش صار ،لقينا
قذيفة مدفعية طايحة جنب بيت أهالي ساكن فيه عجوز ومرته وعايش معهم بنتهم مع
أطفالها ،ولكن املصيبة كانت قدام البيت ،السيدة العجوز قاعدة ومعها بنتها بيرعن الغنم،
لقينا السيدة الكبيرة مرمية والدم مغطيها والبنت بتصرخ جنبها وبتنزف ،األطفال كانوا جوة
البيت والشايب ما كان موجود ،مصيبة كبيرة ايش انسوي ،ىلع طول جبنا عربية نص نقل
من تبع األهالي وبلغنا الكمين اللي جنب القرية عشان يسمح لينا بالخروج ويبلغ الكماين
الثانية يف الطريق ملستشفى الشيخ زويد ،وطلع األهالي بيهن ىلع مستشفى الشيخ
زويد ،املنظر كان مرعب خاصة واألطفال حوالي  4كانوا بيصيحوا ومصدومين من املنظر
ملا شافوا أمهم وجدتهم غرقانين يف الدم ،وحريم القرية خدن األطفال عندهم يهدوهم
وعلشان ما يشوفوا امهم وجدتهم يف هذا الحال .الوضع هذا تكرر يف القرية قبل كده مات
رجال وحريم بالرصاص والقذايف العشوائية والحكومة بتقول عليه مجهول املصدر ،وربنا
يجبر ىلع الناس».
شاهد آخر تحدث مع فريق مؤسسة سيناء ّ
ليكمل صورة املشهد حيث قال:

« كمين املدفعية عند بوابة الشيخ زويد ،كان بيرمي قذايف ناحية جنوب القرية يف هذا
الوقت ،وهو كمين معروف أنه متواجد فيه مدفعية بترمي قذايفها دايما يف القرى اللي
نزح منها املدنيين وأحيانا بتطيح ىلع قرى فيها ناس وقذايفه بتوصل أكثر من عشرين
كيلو…».
قذيفة عشوائية تسقط داخل مدرسة إعدادية وتصيب معلم يف الشيخ زويد

39

وثق فريق املؤسسة بتاريخ  28فبراير  ،2021تعرض حسين سالمة سالم رياشات  33عاما ،لإلصابة بشظية
نتيجة سقوط قذيفة مدفعية بالقرب من مدرسة الخنساء اإلعدادية الواقعة يف قرية الزوارعة بالشيخ
زويد ،أثناء قيامه بعمله كمعلم باملدرسة.
التقت مؤسسة سيناء مع «أيمن» أحد سكان القرية ،والذي قال:
«حوالي الساعة  10الصبح ،سمعنا دبة جامدة ودخان بيطلع من مزرعة زيتون قريبة من
 -39النرشة الحقوقية لشهر فرباير ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 10 ،مارس 69/https://sinaifhr.org//show :2021
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مدرسة الخنساء اإلعدادية بنات بحوالي  200متر ،عرفنا أن قذيفة دبابة جايه من ناحية
ارتكاز عسكري يقع يف قرية الجورة طاحت يف املكان وانفجرت وأصابت شظاياها األستاذ
حسين سالمة سالم يف ايده وهو واقف يف حوش املدرسة وسط زمايله ،طبعا نقلوه
مستشفى الشيخ زويد والشظية كسرت ايده و ربنا ستر أنها جت ىلع قد كذى ،مكانش
فيه بنات يف املدرسة وهذه تعتبر بداية أيام عودة البنات للمدرسة علشان االمتحانات
يعني القذيفة كان ممكن تعمل مذبحة».
يحظر القانون اإلنساني الدولي االستهداف املتعمد للمدنيين يف الصراعات املسلحة الدولية وغير
الدولية ،كما يحظر الهجمات العشوائية التي ال توجه نحو هدف عسكري محدد ،ويحتم ىلع الحكومات
أن تحقق بشكل ناجز وشفاف يف أي انتهاكات من هذا النوع .تقاعس السلطات عن إجراء التحقيقات
الجدية والشفافة وتعويض الضحايا تعويضًا عادالً ،يرتب مسؤولية قانونية ىلع القيادات العسكرية العليا
وكذلك القيادة السياسية إذا كانوا ىلع علم بهذا النمط من االنتهاكات دون أن يتدخلوا إليقاف ومحاسبة
املتورطين .وىلع أطراف النزاع واجب التمييز يف جميع األوقات بين األشخاص الذين يشاركون يف
األعمال العدائية والسكان املدنيين .وكانت محكمة العدل الدولية قد أقرت يف رأيها االستشاري يف 8
يوليو  1996بأن «مبدأ التمييز» تجاه األهداف هو مبدأ «قطعي» للقانون الدولي العريف.
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 -3االعتقال التعسفي واإلخفاء القرسي والتعذيب داخل مقرات
االحتجاز

رصدت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان يف  2021استمرار حمالت االعتقال التعسفي غير القانوني من
قبل السلطات تجاه املدنيين يف سيناء ،وهو سلوك تمارسه عادة سلطات إنفاذ القانون بعد وقوع
هجمات كجزء من سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي سيناء ،كما تقوم بتلك االعتقاالت أيضا أثناء

حمالت تفتيش فجائية يف األحياء السكنية وعند الكمائن ،كما أن عدم وجود أحد أفراد العائلة أو غيابه
الطويل قد يكون سببا لالعتقال التعسفي ملن يتواجد باملنزل ساعتها من األقرباء.
وثقت املؤسسة عشرات من حاالت االعتقال التعسفي الذي لم يعرف ضحاياها 40ملا جرى اعتقالهم
وبأي دافع وما هي التهم .إضافة إلى ذلك ،تمارس السلطات املصرية اإلخفاء القسري بشكل ممنهج
بحق املحتجزين ،دون وجود أية إجراءات قانونية أو إشراف قضائي ،ويقع كل ذلك يف ظروف احتجاز
وممارسات أمنية غير إنسانية.
ويف بعض املرات ،انتقد أعضاء البرملان من شمال سيناء سلوك قوات األمن ،وقاموا بالتدخل يف عدة
مناسبات إلطالق سراح محتجزين يف مناسبات قليلة أسفرت هذه الجهود عن إطالق سراح بعض
املحتجزين ،ىلع سبيل املثال قال النا ٔيب يف البرملان عن مدينة رفح «سالم أبو مراحيل» ،عبر صفحته
الرسمية يف فيسبوك 41بتاريخ  25مارس  ،2021إنه تدخل لإلفراج عن أكثر من  15رجل وسيدة من أهالي
سيناء محتجزين لدى الجهات األمنية يف محافظتي شمال سيناء واإلسماعيلية.

التقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان مع العديد من املحتجزين سابقًا وأُسر آخرين ما زالوا قيد االحتجاز
التعسفي ،بعضهم أكد أنهم لم يعلموا بمكان احتجاز قريبهم إال بعد مرور فترات طويلة ،وآخرين ممن
أُفرج عنهم كشفوا عن تعرضهم لصور مختلفة من سوء املعاملة.
-40أسامء الضحايا يف هذا الفصل حقيقية.
-41منشور عىل الصفحة الرسمية للنائب سامل أبو مراحيل يف فيسبوك بتاريخ  25مارس  ،2021تاريخ الزيارة  10يوليو https://www.facebook.com/permalink. :2021
100262955417355=id&118711570239160=php?story_fbid
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أسماء السيد محمد عبدالهادي مشعل
وثق فريق املؤسسة واقعة اختفاء أسماء السيد محمد عبدالهادي  25عام ،تعمل صيدالنية يف مدينة
العريش بعد أن اعتقلتها قوة من قسم شرطة ثان العريش واخفتها قسرا مرتين ،مرة يف بداية اعتقالها،
واملرة الثانية بعد صدور أمر قضائي بإخالء سبيلها .حاولت األسرة البحث عن أسماء يف كل مراكز االحتجاز
داخل محافظة شمال سيناء إال أن هذه املحاوالت باءت بالفشل ولم تتمكن األسرة من معرفة مكانها،
حيث أنكرت وزارة الداخلية اعتقال أسماء ،والتي تعرضت خالل فترة احتجازها غير القانونية لظروف غير
إنسانية قاسية ُمنعت فيها من التواصل مع أسرتها أو محاميها.
التقى فريق املؤسسة ب «وفاء» أحد أفراد األسرة ملعرفة تفاصيل ما جرى ،قالت:

«يوم  10مايو  2021قوة من الشرطة وتحديدا من قسم تاني العريش راحت ىلع البيت
وسألوا عن أسماء وجوزها ،كل االسئلة كانت عن جوزها اللي هي اتطلقت منه وهو اصال
متويف من عام  ،2016وأسماء اتجوزت بعديه وماتعرفش عنه حاجة خالص .يف الوقت ده
أسماء كانت يف شغلها الصيدلية ،أخت أسماء عرفتهم مكان الصيدلية وراحوا قبضوا ىلع
أسماء من هناك .قالولها هنسألك سؤالين وهتروحي البيت ،ركبت معاهم يف عربية ظابط،
ومن الوقت ده مانعرفش عنها حاجة ملدة شهر تقريبا .بتاريخ  7يونيو  2021فوجئنا بحد
بيكلمنا بيقولنا انه شاف أسماء يف نيابة أمن الدولة العليا يف القاهرة وأنها اتحطت علي
ذمة القضية  620لسنة .»2021
وأضافت:

« (أحد األقارب) زارها يف سجن القناطر حوالي  ٣مرات ،كانوا بيضيقوا علينا جدا يف الزيارات
لدرجة أن اللبس احيانا مكنوش بيدخلوه واغلب االكل كان بيرفضوا دخوله .النيابة فضلت
تجدد حبس أسماء ملدة خمس شهور لحد ما قررت محكمة جنايات القاهرة املنعقدة يف
غرفة املشورة إخالء سبيلها بتاريخ  29نوفمبر  ،2021تم ترحيل أسماء لقسم تاني العريش
تمهيدا إلخالء سبيلها ،لكن القسم منفذش القرار ومن وقتها فضلت أسماء مختفية قسريا
والقسم بينكر وجودها ،رغم اني متأكدة انها جوه عندهم ألن فيه بنت كانت محجوزة
معاها ،خرجت قريب وبلغتنا أن أسماء محجوزة يف القسم».
قالت:

« أعتقد إن سبب اعتقال أسماء أن واحدة من قرايبنا انضمت لداعش من زمان هي وجوزها
وانقطعت الصلة بينها وبين عيلتنا من سنين من وقت انضمامهم ،ظهر أطفالها فجأة
«قدام باب الشقة .معرفناش نتصرف ازاي فقررنا أن أسماء تاخدهم يوم  7مايو  2021توديهم
لجدتهم يف مدينة القنطرة ،واحنا مكناش نعرف ان ده غلط ،احنا قولنا أطفال ملهمش
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ذنب وهنوصلهم ألهلهم .و أسماء قالت لنا ملا شفناها يف الزيارة ان ده سبب اعتقالها،
هل توصيل أطفال صغيرين ألهلهم جريمة تستحق كل معاناة أسماء دي! .أخت جوزي
بعديها بفتره هربت من التنظيم هي وجوزها وابنها الكبير اللي فضل معاها وراحت علي
مصر(القاهره) هي وجوزها وعيالها ،وملا عرفت موضوع اسماء وأنها اتقبض عليها بسبب
انها وصلت عيالها راحت سلمت نفسها يف القاهرة ألمن الدولة ،و أمن الدولة بعتلها عربية
أخدتها من القاهره للعريش ،وخرجوها هي وابنها الكبير بعد خمسين يوم لكن جوزها فضل
موجود لحد دلوقتي .بعديها راحت ألمن الدولة اكتر من مره بعيالها تقولهم احبسوني
وخرجوا أسماء بيرفضوا ويمشوها.».
الحقا بتاريخ  19مايو  2022تم إخالء سبيل أسماء بعد تعرضها لإلخفاء القسري ملدة  5شهور.
إخفاء قسري لقاصرة ملدة  17شهر
وثق الفريق القانوني باملؤسسة بتاريخ  1نوفمبر  ،2021ظهور «هدى عبدالرحمن علي عبدربه» 18
عامًا ،أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد تعرضها ألربع فترات من اإلخفاء قسري دامت قرابة عامين ونصف،
حيث جرى اعتقال هدى وهي قاصر تبلغ من العمر  16عاما ،برفقة والدتها صباح سليمان سليم بتاريخ 19
ديسمبر  .2019قامت أجهزة األمن بإخفاء هدى قسرا ملدة  6أشهر ،قبل عرضها أمام نيابة االسماعيلية يف
 22يونيو  2020للتحقيق معها ىلع ذمة املحضر رقم  1215لسنة  2019إداري أول العريش ،لتقرر النيابة
إخالء سبيلها يف  27يونيو .2020
امتنعت أجهزة األمن عن تنفيذ قرار النيابة بإخالء سبيل هدى وقامت بإخفائها قسريا للمرة الثانية حتى
ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ىلع ذمة القضية رقم  810لسنة  ،2019لتقرر النيابة إخالء
سبيلها يف  21ديسمبر  ،2020لكن أجهزة األمن امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة بإخالء سبيلها وقامت
باخفاء هدى قسرا للمرة الثالثة ملدة  4أشهر ،حيث ظهرت أمام نيابة اإلسماعيلية يف  27أبريل 2021
للتحقيق معها ىلع ذمة املحضر رقم  443لسنة  .2021قررت النيابة إخالء سبيل هدى يف  30أبريل
 2021لكن هذا القرار لم ينفذ و قوبل بتعنت السلطات األمنية ،التي قامت بإخفائها قسريا للمرة الرابعة
ملدة  6أشهر ،حتى ظهرت بتاريخ  1نوفمبر  2021أمام نيابة أمن الدولة العليا ىلع ذمة قضية جديدة
تحمل رقم  1935لسنة  ،2021حيث وجهت إليها تهمة االنضمام لجماعة إرهابية ،وهي نفس التهمة التي
وجهت إليها يف القضية السابقة والتي حصلت ىلع إخالء سبيل منها .خالل كل املرات التي قابلت
فيها هدى جهات التحقيق ،تجاهلت النيابة أقوال هدى حول اخفاءها قسرا ولم تتحقق من أقوالها حول
تاريخ إلقاء القبض الفعلي عليها واحتجازها بشكل غير قانوني يف مقرات احتجاز غير رسمية ال تتناسب
مع طبيعة كونها قاصر .قررت النيابة حبس هدى احتياطيا ىلع ذمة القضية رقم  1935لسنة  ،2021وال
تزال كذلك حتى لحظة كتابة هذه السطور.
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هند خليل عبد الغني
سلسلة ممنهجة من االنتهاكات تعرضت لها السيدة « هند خليل عبد الغني محمد»  39عاما ،من
سكان مدينة نخل بوسط سيناء ،رصدها ووثقها فريق املؤسسة ،وصلت مؤخرا المتناع السلطات األمنية
عن تنفيذ قرارا أصدرته غرفة املشورة املنعقدة يف محكمة الجنايات الدائرة الثانية ارهاب بتاريخ
 14إبريل  ،2022يقضي بإخالء سبيل هند بتدابير احترازية ،تلزم هند بزيارة قسم الشرطة التابعه له
مرتين أسبوعيا ،يومي األحد واألربعاء.من الساعة الثالثة حتى الساعة السابعة مساءا .حيث وثق فريق
املؤسسة قيام السلطات يف قسم أول العريش بتسجيل هند يف األوراق الرسمية كـ «متهربة» من
التدابير االحترازية ،مما يضع هند تحت طائلة القانون ويعفى إدارة القسم من مسؤوليتهم القانونية
املترتبة ىلع إخفائها قسريا.
وكانت هند قد جرى اعتقالها للمرة األولى بتاريخ  22مايو  ،2021أثناء سفرها من مدينة العريش إلى
مدينة القاهرة لزيارة زوجها املعتقل يف سجن طرة منذ عام  2004ىلع خلفية ما يسمى بـ أحداث
«تفجيرات طابا» .تواصلت هند مع أسرتها قبل احتجازها أثناء تعرضها للتفتيش عند ارتكاز أمني بالقرب
من معدية قناة السويس يف مدينة القنطرة شرق سيناء و أبلغتهم بتعرضها لإليقاف والتفتيش
والتحقيق ىلع يد عناصر من األمن وأنهم طلبوا منها انتظار نتيجة الفحص األمني لها .لم تتوقع
أسرة هند انها ستتعرض لالحتجاز حيث أنهم معتادون ىلع سياسة التوقيف العشوائي للمدنيين
أثناء مرورهم من املعدية للذهاب إلي خارج شمال سيناء أو الدخول إليها منذ سنوات ،إال أنهم تفاجئوا
بمكاملة أخرى من هند بعد مرور ساعة ىلع املكاملة األولى ،أبلغت فيها أسرتها أن أحد ضباط جهاز
األمن الوطني طلب منها الذهاب معه للتحري عنها حسب قوله لها مؤكدا أنه لن يتم احتجازها وأنها
ستعود إلي منزلها يف خالل ساعتين ىلع األكثر .لكن ما حدث أن هاتف هند تم اغالقه بعد مرور ساعة
من توجهها إلى مقر جهاز األمن الوطني ولم يفتح بعدها.
لم تستطع أسرة هند معرفة أي شيء حول مصير ابنتهم ،حيث توجهوا للسؤال عنها يف مقرات االحتجاز
الرسمية القريبة من مكان اعتقالها وكذلك يف املقرات القريبة محل إقامتها ،حيث قام أحد أفراد أسرتها
بمحاولة السؤال عنها يف مقر األمن الوطني بالعريش إال أنه لم يتلق جوابا سوى أنه ال يوجد إحتجاز
يف أجهزة األمن الوطني ونصحوه بالذهاب للقسم التابع ملحل إقامتهم وتحرير محضر اختفاء كما حذروه
من االقتراب من مقر األمن الوطني بمدينة العريش مرة أخرى .قامت أسرة هند بإتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية املتاحة أمامهم يف محاولة للحفاظ ىلع حياتها ،الحقا علمت األسرة من أحد املحامين بأن
هند ظهرت أمام نيابة اإلسماعيلية بتاريخ  19يونيو  2021بعد فترة اختفاء قسري دامت ملدة شهر ،حيث
قضت أيامها األولى يف مقر األمن الوطني بمدينة اإلسماعيلية ثم نقلت إلى مقر األمن الوطني بمدينة
العريش حتى تاريخ ظهورها وعرضها أمام نيابة اإلسماعيلية ىلع ذمة القضية  424لسنة .2021
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قررت نيابة االسماعيلية استمرار حبس هند أربعة أيام علي ذمة التحقيق ،ووفقا ألحد املحامين الذين
حضروا التحقيق مع هند ،فإن أسئلة النيابة تمحورت حول أشقائها الثالثة الذي قتلوا خالل عام 2017
أثناء قتالهم ضمن صفوف داعش يف سيناء .بعد مرور أيام من عرض هند أمام نيابة االسماعيلية صدر
قرار بإخالء سبيلها بتاريخ  23يونيو  .2021لكن السلطات املعنية بتنفيذ قرار إخالء سبيلها امتنعت عن
تنفيذ قرار النيابة .علمت أسرة هند انها ظلت محتجزة بشكل غير رسمي ملدة أربعة أشهر يف قسم أول
العريش ،ثم جرى نقلها الى مكان مجهول بتاريخ  26أكتوبر  2021وبقيت قيد االختفاء القسري .لم تعلم
أسرة هند أي شئ عن مصيرها بعد ذلك ،حيث أنكرت جميع املقرات الرسمية التي ذهبت إليها أسرة هند
أنها يف حوزتهم بينما قال لهم أحد الضباط يف قسم أول -الذي كانت هند مختفية قسرا به ملدة
أربعة أشهر« -أنهم قاموا بتنفيذ أمر النيابة وأخلوا سبيلها من محيط القسم وأنهم غير مسئولين عن
هروبها من أهلها».
حصلت أسرة هند ىلع معلومة غير رسمية بأنها موجودة يف قسم القنطرة التابع ملحافظة
االسماعيلية ،تأكدت هذه املعلومة من عدة أشخاص تم اإلفراج عنهم مؤخرا قالوا بأنهم قابلوها داخل
القسم .توجهت أسرة هند إلى قسم القنطرة الذي أنكر تماما وجود هند وأكدوا عدم وجود اسمها يف
القوائم الرسمية للمتهمين املوجودين داخل القسم .الحقا بتاريخ  2نوفمبر  2021علمت األسرة بشكل
غير رسمي أيضا أنه تم نقل هند للمرة الثالثة إلي قسم أبو صوير باإلسماعيلية حيث احتجزت بالقسم
ملدة يوم واحد قبل ترحيلها وعرضها ىلع نيابة أمن الدولة بالقاهرة بتاريخ  3نوفمبر  2021بمحضر ضبط
حديث علي ذمة قضية جديدة تحمل رقم  1935لسنة  ،2021بتهمة االنضمام لجماعة ارهابية .علمت
مؤسسة سيناء من خالل أحد املحامين أن هند قالت يف التحقيقات أمام النيابة أنها تعرضت خالل 6
أشهر من االحتجاز غير الرسمي للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء يف مناطق حساسة من جسدها.
قررت النيابة حبس هند احتياطيا ىلع ذمة القضية ونقلت إلى سجن القناطر للنساء .بعد مرور  15يوما
ىلع ظهور هند أمام النيابة قام أحد أفراد أسرتها بزيارتها ،أثناء الزيارة أشارت هند أنها تعرضت للتعذيب
والضرب املبرح أثناء فترة احتجازها غير القانوني ،وأن التحقيقات أثناء التعذيب كانت تدور حول أحد
أقاربها وأشقائها الذين انخرطوا ضمن أحد التنظيمات املسلحة يف سيناء وقتلوا أثناء الحرب خالل عامي
 ،2017-2016وأنهم أيضا قاموا بسؤالها عن زوجها املعتقل منذ عام  2004يف القضية املعروفة إعالميا
بقضية تفجيرات طابا ،حيث أخبرتهم هند أنه لم يحصل ىلع حكم حتى اآلن بعد إلغاء حكم اإلعدام
الصادر بحقه وأنه قيد الحبس اإلحتياطي منذ ما يقرب من عشر سنوات وإنه ال يعلم شيئا عن هذه
القضية وأنها ليس لها عالقة بأي شخص منضم إلى التنظيمات مسلحة أو يقوم بأعمال عنف.
الحقا وبعد مرور  6أشهر من الحبس االحتياطي ىلع ذمة القضية وتحديدا بتاريخ  14إبريل  ،2022حصلت
هند ىلع إخالء سبيل بتدابير احترازية بقرار من غرفة املشورة املنعقدة يف محكمة الجنايات الدائرة
الثالثة إرهاب ،إال أنها مازالت تواجه مصير مجهول فمنذ لحظة حصولها علي إخالء سبيل حتى لحظة

عودة ُمل َّغ َمة

24

عودة ُمل َّغ َمة

كتابة السطور ال تعلم أسرتها مكان احتجازها ،حيث امتنعت الجهات األمنية املعنية بتنفيذ قرار إخالء
السبيل عن إطالق سراحها وقامت باحتجاز هند يف مكان غير معلوم.
تطالب اسرة هند الجهات األمنية بإعالن مكان احتجازها وتناشد السلطات بعودتها إلي أبنائها األربعة
حيث أنها عائلهم الوحيد منذ اعتقال والدهم يف عام  .2004كما تحمل األسرة السلطات األمنية
مسئولية سالمة هند بعد معرفتهم بتعرضها للتعذيب واحتجازها يف ظروف غير إنسانية.
عيد احميد أحمد سالمة
رصد الفريق القانوني باملؤسسة بتاريخ  16أكتوبر  ،2021ظهور «عيد احميد أحمد سالمة» 21 ،عامًا ،أمام
نيابة أمن الدولة العليا بعد تعرضه لفترتي إخفاء قسري دامت عامين ونصف ،تجاهلت النيابة أقوال
املتهم عن فترتي االختفاء القسري ولم تذكر التاريخ الفعلي للقبض عليه يف األوراق الرسمية ،حيث
مثل املتهم أمام نيابة أمن الدولة بمحضر ضبط جرى تحريره بتاريخ  16أكتوبر  ،2021يف حين أن التاريخ
الفعلي للقبض عليه  10أبريل  ،2019حيث تم اعتقاله لدى مروره بكمين أمني ىلع طريق الشيخ زويد/
العريش ،ونقل ملقر األمن الوطني بالعريش ملدة  4أيام قبل نقله إلى السجن املركزي بمدينة العريش
ويظل محتجزا هناك ملدة عامين وثالثة أشهر ،حتى ظهر أمام نيابة اإلسماعيلية بتاريخ  13يوليو 2021
والتي قررت إخالء سبيله ،لكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار ،وتم اخفاء عيد قسرا للمرة الثانية
يف السجن املركزي بمدينة العريش ملدة  3شهور ،حتى عرض أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ  16أكتوبر
 ،2021ليعاد تدويره ىلع ذمة قضية جديدة تحمل رقم  1935لسنة  ،2021حيث وجهت له تهمة االنضمام
إلى جماعة إرهابية مع العلم بغرضها.
وفقا ألحد املحامين الذين قابلوا عيد ،أنكر عيد خالل التحقيقات أي عالقة له بالجماعات املسلحة وقال
إنه يعمل يف مجال تجارة الخضروات أثناء دراسته حيث أنه العائل ألسرته بسبب مرض والده منذ عام
.2014
صبحي خميس صبحي مسلم
رصد الفريق القانوني بتاريخ  18أكتوبر  ،2021ظهور «صبحي خميس صبحي مسلم» 39 ،عامًا ،أمام نيابة
أمن الدولة العليا بعد تعرضه لفترتي إخفاء قسري دامت قرابة عامين ،تجاهلت النيابة أقوال املتهم عن
فترتي االختفاء القسري ولم تذكر التاريخ الفعلي للقبض عليه يف األوراق الرسمية ،حيث مثل املتهم
أمام نيابة أمن الدولة بمحضر ضبط جرى تحريره بتاريخ  18أكتوبر  ،2021يف حين أن التاريخ الفعلي
للقبض ىلع صبحي  28سبتمبر  ،2019حيث جرى اعتقاله من مدينة العريش ،وظل محتجزا لدى جهاز
األمن الوطني بمدينة العريش ملدة  14شهر ،حتى ظهر أمام النيابة العامة بمحافظة اإلسماعيلية يف
نوفمبر  2020وظل محتجزًا ىلع ذمة القضية حتى أصدرت النيابة قرارا بإخالء سبيله يف يناير ،2020
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لكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار ،وتم اخفاء صبحي قسرا للمرة الثانية ملدة  3شهور يف قسم
ثان العريش ثم ملدة  6شهور يف معسكر فرق األمن باإلسماعيلية ،حتى أعيد تدويره وعرض أمام نيابة
أمن الدولة بالقاهرة بتاريخ  18أكتوبر  ،2021ىلع ذمة قضية جديدة تحمل رقم  1935لسنة  ،2021ووجهت
له تهمة االنضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بغرضها.
مصباح فرحان صبح سالم
وثق الفريق القانوني باملؤسسة بتاريخ  30أكتوبر  ،2021ظهور «مصباح فرحان صبح سالم» 36 ،عامًا،
أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد تعرضه لفترتي إخفاء قسري دامت قرابة  9أشهر ،تجاهلت النيابة أقوال
املتهم عن فترتي االختفاء القسري ولم تذكر التاريخ الفعلي للقبض عليه يف األوراق الرسمية ،حيث
قال املتهم أمام جهة التحقيق أن التاريخ الفعلي للقبض عليه  27يناير  ،2020حيث تم اعتقاله بالقرب
من منزله يف مدينة العريش بواسطة قوة أمنية من قسم شرطة ثان العريش ،وظل محتجزا يف القسم
ملدة  5أشهر ،حتى ظهر أمام النيابة العامة باإلسماعيلية يف  23يونيو  2020لتقرر النيابة إخالء سبيله
بتاريخ  27يونيو  ،2020لكن وزارة الداخلية لم تنفذ القرار ،وتم اخفاء مصباح قسرا للمرة الثانية لدى جهاز
األمن الوطني ملدة  4شهور ،حتى أعيد تدويره وعرض أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ  30أكتوبر  ،2021ىلع
ذمة قضية جديدة تحمل رقم  1935لسنة  ،2021حيث وجهت له تهمة االنضمام إلى جماعة إرهابية مع
العلم بغرضها.
معرفش انا هنا ليه
وثق الفريق القانوني باملؤسسة بتاريخ  4نوفمبر  ،2021ظهور «مليحة سلمي مشهور سالمة» 27 ،عامًا
أمام نيابة أمن الدولة العليا ،وذلك بعد تعرضها لفترة إخفاء قسري ملدة شهرين ،حيث تم القبض عليها
من كمين تابع للجيش بالطريق الدولي العريش القنطرة بتاريخ  12مايو  ،2021وتم عرضها علي النيابة
العسكرية باإلسماعيلية بتاريخ  12مايو  ،2021حيث قررت النيابة إخالء سبيلها بعد  3شهور من تاريخ
القبض عليها ،لكن أجهزة األمن لم تنفذ قرار النيابة بإخالء سبيلها وجرى اخفاءها قسرا يف قسم أول
العريش ملدة شهرين ،حتى تم عرضها ىلع نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ  4نوفمبر  2021ىلع ذمة
قضية جديدة تحمل رقم  ،1935حيث وجهت لها تهمة االنضمام لجماعة إرهابية.
وبحسب محامي تمكن من حضور بعض جلسات التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ،قالت
مليحة « :أبوي وأخوي معتقلين وأنا مطلقة ،ومعنديش أي أقارب ذكور من الدرجة األولى ممكن يكون
لهم أي عالقة بالجماعات املسلحة يف سيناء ،عشان ياخدوني مقابل انه يسلم نفسه للجيش ،أنا
معرفش انا هنا ليه».
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 -4ترهيب وتعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفي ألقارب
مطلوبني أمنيا

وثقت املؤسسة استمرار سياسة االعتقال التعسفي غير القانوني ،وهو نمط من االنتهاكات تمارسه

السلطات األمنية تجاه أهالي شمال سيناء يف إطار توسيع دائرة االشتباه أو كوسيلة ضغط ىلع العناصر
املطلوبة أمنيا عبر اتخاذ أحد أفراد األسرة كرهينة دون وجود أية مسوغات قانونية للضغط ىلع ذويهم
من أجل تسليم أنفسهم.
خالل فترة التقرير ،وثقت املؤسسة اعتقال عدة نساء قام أفراد من الشرطة بتوجيه تهديدات لهن من
أجل اجبارهن ىلع اإلدالء بمعلومات ،كما تعرضت إحداهن للضرب والسحل لإلدالء بمعلومات عن مكان
والدتها .كما سجل فريق املؤسسة عشرات عمليات االعتقال التعسفي شملت أطفال قصر جرى اخفائهم
قسريا من أجل الضغط ىلع ذويهم لتسليم أنفسهم .وفيما يلي شهادات د ّونها فريق مؤسسة سيناء
لحقوق اإلنسان ىلع لسان الضحايا وجرى حجب بعض املعلومات بنا ًء ىلع طلبهم وحفاظا ىلع
سالمتهم.
نص عليها املشرع
اإلعتقال التعسفي لطفلين واخفائهم قسريا وحرمانهم من حقوق ّ
رصدت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان بتاريخ  10يونيو  2021ظهور الطفلين عبد الرحمن إبراهيم سليمان
زريعي 13 ،عام وشادي سامي سليمان زريعي 16 ،عام ،أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترة
اختفاء قسري دامت  17شهرًا.
ينتمي الطفلين إلى عائلة واحدة ،كانت تقيم بقرية املقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة
شمال سيناء ،وهي من ضمن األسر التي نزحت من جنوب الشيخ زويد وانتقلت للعيش يف منطقة رأس
سدر بمحافظة جنوب سيناء ،وذلك بسبب نشوب املواجهات املسلحة بين الجيش املصري وداعش.
فوجئت األسرة ،بتاريخ  23فبراير  ،2018بقيام قوات األمن بإلقاء القبض ىلع الطفلين املذكور أسمائهم،
باإلضافة إلى القبض ىلع والديهما وجدهما من أجل الضغط ىلع عم األطفال من أجل تسليم نفسه
للسلطات املصرية حيث يعد أحد املطلوبين لديها ،يف انتهاك واضح للدستور املصري ونصوص قانون
الطفل رقم  12لسنة  .1996عقب إلقاء القبض عليهما تم إحتجاز الطفلين ملدة أسبوع دون اتخاذ أيًا من
اإلجراءات القانونية ،ثم جرى عرضهما ىلع النيابة العامة والتي قامت بتجديد حبسهما احتياطيا ىلع
مدار عام ونصف ،دون محاكمة ،ثم أصدرت قرارًا بإخالء سبيلهما بتاريخ  16نوفمبر  ،2019لكن قوات األمن
امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة العامة بإخالء سبيلهما ،بل قامت بإخفاء الطفلين ملدة  11شهرا يف مكان
غير معلوم ،وهو ما يشكل جريمة إخفاء قسري طبقًا للدستور والقانون املصري.
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الحقًا وبتاريخ  25أكتوبر  2020ظهر الطفلين أمام النيابة العامة ىلع ذمة قضية جديدة لتقوم النيابة
بتجديد حبسهما ملدة شهرين ،قبل أن تصدر قرارًا بإخالء سبيلهما للمرة الثانية يف تاريخ  12ديسمبر
 ،2020وهو القرار الذي تعنتت الجهات األمنية املسئولة يف تنفيذه مرة أخرى ،فقامت بإخفاء الطفلين
ملدة  6شهور يف الفترة ما بين تاريخ إخالء سبيلهما للمرة الثانية وحتى تاريخ ظهورهما يف  10يونيو
 2021أمام نيابة أمن الدولة العليا يف القاهرة ،ىلع ذمة القضية رقم  620لسنة  2021حصر أمن دولة عليا،
حيث وجهت لهما النيابة تهم االنضمام لجماعة إرهابية وتم ىلع اثر ذلك حبسهما احتياطيا ىلع ذمة
القضية يف سجن االستقبال بمجمع سجون طرة بالقاهرة ،وما زالوا قيد الحبس حتى لحظة كتابة هذه
السطور.
تمثل هذه الواقعة انتهاكا لجملة من الحقوق التي أكد عليها القانون املصري ،حيث أشارت املادة
«السابعة مكرر ب» من قانون الطفل ىلع أن الدولة تكفل أولوية «الحفاظ ىلع حياة الطفل وتنشئته
تنشئة ساملة آمنة بعيدة عن النزاعات املسلحة ،وضمان عدم انخراطه يف األعمال الحربية ،وتكفل
احترام حقوقه يف حاالت الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات املسلحة ،وتتخذ كافة التدابير ملالحقة
ومعاقبة كل من يرتكب يف حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو اإلبادة الجماعية أو من الجرائم ضد
اإلنسانية» ،كما أن قرارات النيابة العامة بإخالء سبيل القاصرين لم تنفذ ،بل ىلع العكس من ذلك أقدمت
قوات األمن بإخفاء القاصرين ملدة  17شهرا يف مكان غير معلوم ،ووفقا للمادة  54من الدستور املصري
فإن «الحرية الشخصية حق طبيعى ،وهى مصونة ال تمس ،وفيما عدا حاالت التلبس ،ال يجوز القبض
ىلع أحد ،أو تفتيشه ،أو حبسه ،أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق
ويجب أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ،ويحاط بحقوقه كتابة ،ويمكن من االتصال بذويه و
بمحاميه فورًا ،وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .وال يبدأ
التحقيق معه إال يف حضور محاميه ،فإن لم يكن له محام ،ندب له محام… ».
«عائشة»  ..ضرب وسحل من أجل «ترقية» ضابط
التقى فريق املؤسسة بالسيدة «عائشة»  ،42من سكان مدينة العريش ،قامت قوة من قسم شرطة (…)..
العريش باعتقالها من منزلها بتاريخ  16أغسطس  ،2021قالت:

«كانوا قبل كده اعتقلوني من بيتي ملدة  21يوم بتاريخ  4أغسطس  ،2019كنت وقتها
حامل يف الشهر السادس ،بسبب أن فيه ناس من قرايبي مطلوبين أمنيا ،رغم اني أكدت
لهم كتير أنه اتقتل ،لكن مضايقات األمن ل ّيا استمرت ،وبعد خروجي من االعتقال األول اللي
استمر  21يوم فضلت ىلع تواصل مستمر مع مأمور القسم بناء ىلع طلب منه لحد ما حصل
ىلع ترقية واتنقل من القسم وانقطع التواصل بيننا .بدأت أعيش حياتي بشكل طبيعي
واعتقدت أنه خالص الحمد هلل مشكلتي اتحلت ،لحد يوم  16أغسطس  2021الساعة 3
العصر جالي رئيس املباحث الضابط ( )...اللي شغال يف قسم ( )....يف العريش ،وده قسم
-42اسم مستعار لسيدة من سكان مدينة العريش التقت بها املؤسسة يف مقابلة عرب الرسائل النصية جرت بتاريخ  30أغسطس .2021
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مختلف عن القسم اللي سبق اعتقالي فيه ،ومش القسم اللي تابع ليه عنوان البيت بتاعي
أصال .رئيس املباحث سألني عن مكان أمي ،قولتله مش عندي قالي إحنا لسه جايين
من محل إقامتها وعرفنا أنها عندك ،قولتلهم أل مش هنا ،فتشوا الشقة وبعدين قالولي
طيب تعالي معانا ،أخدوني معاهم القسم ،والضابط فضل يضرب ف ّيا جامد باألقالم ىلع
وشي و يقولي انا عايز أترقى زي الضابط ( ).....اديني معلومات عن قرايبك ،ويسألني ىلع
ناس معرفش عنهم حاجة ،وقام بتهديدي وقال لي“ :املره دي مش هتخرجي هنقطعك
ونتعشى بيكي هنا” ،وبعد ما ضربوني سحلوني ىلع األرض من جوة القسم لحد العربية،
ونزلوني معاهم علشان أجيب أمي ،وملا ملقيوهاش يف املكان اللي ودتهم ليه بهدلوني
يف الشارع والضابط قال لي “يومين وهنيجي لو خايفة ىلع نفسك وأوالدك تكون أمك
موجودة” ،كان يوم صعب أخدوني العصر وسابوني بعد العشاء».
«وفاء»

43

وثق فريق املؤسسة اعتقال السيدة وفاء بتاريخ  17أغسطس  ،2021أثناء وجودها يف معدية القنطرة
لعبور قناة السويس خالل سفرها ملدينة القاهرة ،التقت املؤسسة بإحدى قريباتها ملعرفة تفاصيل ما
جرى ،قالت:

«وفاء عندها  53سنة ومش حمل البهدلة دي ،زوجها معتقل من  2014وهي اللي بتصرف
ىلع بناتها وبتربيهم .كانت مسافرة القاهرة تزور أخوها ،واتاخرت وموصلتش بيته وموبايلها
اتقفل .قعدنا نتصل ىلع املوبايل فضل مقفول لحد ما اتفتح تقريبا الساعة  6املغرب،
وفضلنا نرن مش بترد علينا ،فهمنا أنها اتمسكت ألن آخر مرة كلمتنا كانت رايحة ىلع
املعدية ،والتفتيش ىلع املعدية مزعج جدا وكتير بيوقفوا ناس بالساعات هناك وأوقات
بيعتقلوا ناس كتير ،بس منقدرش نعمل حاجة قبل ما يعدي  24ساعة علشان نقدر نعمل
بالغ أو تليغراف ،بعدين بطلنا رن علشان خوفنا املوبايل يفصل شحن .مكنش يف أي
أخبار عنها وال نعرف عنها حاجة ،الساعة  12بليل قررنا نكلم محامي قال لنا استنوا للصبح،
الساعة  2الفجر كلمتنا أنها راجعة يف الطريق ،ملا وصلت عرفنا أنها قعدت محتجزة يف
نقطة تفتيش املعدية كل الوقت ده ،مكنش حد عايز منها حاجة كانوا بيسألوا عن أختها،
وبعدين أدولها حاجتها وقالوا لها امشي ،أخت وفاء األمن عايزها … وفاء بقى ذنبها ايه؟».
«هدى»
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السيدة هدى ،من سكان مدينة العريش ،قامت قوة من قسم شرطة (… )..بمداهمة منزلها العتقالها،
وعندما لم يجدوها توجهت قوة الشرطة ملنزل أقاربها واعتقلوا اثنين منهم للضغط ىلع هدى من أجل
لتسليم نفسها لقسم الشرطة ،وهو ما حدث بتاريخ  18أغسطس  .2021استمع فريق املؤسسة لشهادة
-43اسم مستعار لسيدة من سكان مدينة العريش التقت بها املؤسسة يف مقابلة عرب الهاتف جرت بتاريخ  19أغسطس .2021
-44اسم مستعار لسيدة من سكان مدينة العريش التقت بها املؤسسة يف مقابلة شخصية جرت بتاريخ  1سبتمرب .2021
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هدى ،قالت:
«قمت بتسليم نفسي لقسم شرطة ( ).......النهم كانوا عايزني ،واعتقلوا اثنين من قرايبي
علشان اسلم نفسي ،وأنا مش عارفه السبب ،رحت القسم يف حدود الساعة  5مساء ،كنت
واخده معايا قريبتي ،قعدوها يف أوضة أمناء الشرطة وغموني وأخدوني ىلع مكتب
رئيس املباحث ،سألوني عن اثنين من قرايبي مطلوبين أمنيا ،فقلت إني معرفش عنهم
حاجة ،الضابط فضل يزعق لي جامد ،وأنا فضلت أحلف لهم إني معرفش عنهم حاجة،
خرجوني وأدوا لنا ورق أبيض انا وقريبتي ،مع انهم مش عايزين منها حاجة وال سألوا عليها،
أنا أخدت قريبتي معايا وأنا رايحة القسم عشان خوفت مطلعش ،سابونا برا شوية يف
مكتب األمناء وبعدين طلبوا مننا نكتب أسامينا ورقم البطاقة الشخصية والسن وأسامي
أزواجنا و شغلهم ،وبعدين مسكونا الورق زي تذكرة السجن و صورونا واحنا ماسكين الورق.
واحنا قاعدين جوه ك ّنا بنسمع صوت ستات بتصرخ يف الحجز وبتخبط ىلع الباب عايزين
يدخلوا الحمام ،سمعت صوت بتاع  3أو  4ستات وأمناء الشرطة كانوا بيزعقوا لهم وبيرفضوا
ان أي حد يطلع ،تقريبا مش عايزين اننا نشوفهم .فضلنا نسمع صريخ الستات لحد ما روحنا
ىلع الساعة  8مساء».
تكشف هذه الشهادات عن صعوبة الوضع الذي يواجهه مواطنو شمالي سيناء ،وعن استمرار مخالفات
السلطات األمنية للمواثيق والقوانين امللزمة ،حيث ينص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 9
ىلع أن «لكل فرد حق يف الحرية ويف األمان ىلع شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا ،وال
يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقًا لإلجراء املقرر فيه» ،كما ينص الدستور
املصري يف املادة  54ىلع أن «الحرية الشخصية حق طبيعي» وأنه «ال يجوز القبض ىلع أحد ،أو
تفتيشه ،أو حبسه ،أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق .ويجب أن يبلغ
فوًرا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ،ويحاط بحقوقه كتابة ،و ُي َّمكن االتصال بذويه وبمحاميه فوًرا».

 -5اإلهامل طبي واملعاملة الالإنسانية يف السجون

يمنح القانون املصري والدولي اإلنساني الحق للسجين أو املحتجز بالعناية الطبية املناسبة ويعاقب من
يمنع تمتع السجين بهذا الحق .وفق املادة  486من قانون اإلجراءات الجنائية املصرية« :إذا كان املحكوم
عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض ُيهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل
تنفيذ العقوبة عليه» ،كما نصت الفقرة األولى من املادة  6من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية أن« :الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان .وىلع القانون أن يحمى هذا الحق .وال يجوز
حرمان أحد من حياته تعسفا».
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وفاة معتقل داخل مقر احتجازه نتيجة لإلهمال الطبي
يف تاريخ  5مايو  ،2021وثقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان وفاة املعتقل إيهاب يونس محمد العبد
الكاشف ،البالغ من العمر  50عاما ،من سكان مدينة العريش شمالي سيناء .حيث تويف داخل محبسه يف
سجن وادي النطرون نتيجة لإلهمال الطبي ،وامتناع سلطات السجن من تقديم الرعاية الطبية املناسبة
له .حيث كان يعاني من عدة أمراض نتجت عن مضاعفات إصابته بمرض السكري وكانت حالته الصحية
بالغة السوء تستدعي نقله بشكل عاجل إلى املستشفى إلجراء عملية بتر إلحدى قدميه.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها مؤسسة سيناء من محامي املتوفى ،فإن إيهاب جرى اعتقاله عام
 2014وجرى إيداعه يف سجن العازولي ،45داخل قاعدة الجالء العسكرية ،ىلع ذمة القضايا ،من بينها:
 396لسنة  2013جنايات.عسكري .كلي اإلسماعيلية .حكم  15سنة.
 374لسنة  2014جنايات.عسكري .كلي اإلسماعيلية .حكم  3سنوات.
 183لسنة  2014جنايات.عسكري .كلي اإلسماعيلية .حكم بالبراءة.
باإلضافة إلى الحظر املفروض يف القانون الدولي ىلع محاكمة املدنيين عسكريا ،تضم هذه القضايا
الثالث خلال موضوعيا بحسب محامي املتوفى ،إذ تخلو أوراق القضايا من وجود دليل مادي واحد أو شهود
عيان ،واكتفت املحكمة يف إصدار حكمها يف القضية رقم  396لسنة  2013باالعتماد ىلع تحريات
النيابة واملخابرات العسكريتين فقط ،يف حين استندت يف القضيتين األخيرتين ىلع تحريات مباحث
قسم ثان العريش واألمن الوطني.
وثقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان ،ومجموعات حقوقية أخرى ،سابقا ظروف االحتجاز الشيطانية والال
إنسانية داخل ما يسمى بسجن العازولي ،وخالل خالل فترة احتجازه يف سجن العازولي ،تعرض إيهاب
النتهاكات عدة شملت االعتداء البدني والحرمان من الطعام والتريض ،واالحتجاز يف ظروف غير آدمية
قبل أن ينقل إلى سجن وادي النطرون ليقضي مدة سجن  18عام لكنه لم يكملها حيث تويف بعد سجنه
بـ 6سنوات .جدير بالذكر أن زوجته ماتت يف العام املاضي بعد صراع مع مرض السرطان ليتركا خلفهما 3
فتيات بال معيل.

-45الجارديان ،سجن مرص الخفي« :املختفون» يواجهون التعذيب يف سجن العازويل العسكري 22 ،يونيو :2014
disappeared-egyptians-torture-secret-military-prison/22/jun/2014/https://www.theguardian.com/world
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 -6محاكامت صورية غري عادلة

رصدت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان خالل فترة التقرير وقوع عدد من االنتهاكات خالل محاكمات
ملحتجزين ،يمكن معها وصف املحاكمات بأنها تفتقر ملعايير املحاكمة العادلة ،كان من بينها ظهور
محتجزين أمام القضاء كانوا يف ِعداد املختفين قسريًا ملدد زمنية مختلفة لدى أجهزة األمن ،بعض
هؤالء املختفين احتجزتهم السلطات األمنية وأخفتهم قسريا بعد حصولهم ىلع قرارات رسمية باإلفراج
عنهم ،بعدما تجاوزوا املدة القانونية القصوى للحبس االحتياطي واملقررة قانونا بعامين .كما سجلت
املؤسسة جملة من االنتهاكات للحقوق التي أقرها القانون لصالح األطفال دون الثامنة عشر.
إضافة إلى ذلك وثقت املؤسسة خالل التقرير استمرار احتجاز األشخاص املقبوض عليهم دون إذن من
السلطات القضائية املختصة ،يف أماكن احتجاز غير رسمية وغير خاضعة للرقابة القضائية .كما سجلت
عشرات الحاالت رفضت فيها السلطات األمنية إطالق سراح أشخاص بعد صدور قرارات بإخالء سبيلهم
وإعادة اتهامهم فى قضايا جديدة تتحد يف موضوعها مع القضايا السابقة التي جرى إخالء سبيلهم
منها.
وجدير بالذكر أن سلوك جهات التحقيق يشير الى تعمد غض الطرف عن كل هذه االنتهاكات واملخالفات
القانونية الواضحة ،حيث لم تقم بدورها يف تحريك الدعوى الجنائية ضد من قاموا باحتجاز هؤالء
املواطنين ،ولم تقم باستدعاء القوة األمنية املرافقة للمتهمين للتأكد من صحة روايتهم عن قدومهم
من مقرات احتجاز غير رسمية تعرضوا فيها لإليذاء املعنوي واملادي.
كما أن جهات التحقيق استمرت يف استخدام ذات االتهام أو االتهامات يف قضايا جديدة رغم إخالء
سبيلهم ىلع ذمة تلك االتهامات يف قضايا سابقة ،مما يعد إخالال جسيما بأبسط املبادئ املنظمة
للمحاكمة العادلة والحبس االحتياطي.
يف كثير من الحاالت التي رصدتها املؤسسة تعمدت جهة التحقيق عدم تمكين دفاع املتهمين من
االطالع ىلع التحقيقات وما بها واألدلة التي تستند إليها يف إصدار قرارها بحبس املتهمين حتى
يتسنى له الرد عليها وتناولها يف دفاعه بالرد والتعقيب ،بل ويف حاالت أخرى رفضت جهة التحقيق
السماح ملحامي املتهم بالحضور معه أثناء جلسات التحقيق ،ويف حاالت أخرى لم تمكن املتهمين من
االتصال بذويهم ودفاعهم.
تجديد حبس جماعي يف  15دقيقة
وثق الفريق القانوني باملؤسسة قيام محكمة جنايات القاهرة «الدائرة الثالثة جنايات» املنعقدة بتاريخ
 18أغسطس  ،2021بمعهد أمناء الشرطة برئاسة املستشار محمد عبد الستار بتجديد حبس  148متهم
ومتهمة ،واملحبوسين احتياط ًيا ىلع ذمة القضية رقم  810لسنة  ،2019من بينهم خمسة أشخاص كان
قد تم إخالء سبيلهم سابقا يف القضية ذاتها بتدابير احترازية.
يذكر أن هذه القضية تضم  14سيدة و  18رجل وطفلين من سكان شمال سيناء ،وتتمحور االتهامات فيها
حول االنضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وتقديم الدعم اللوجيستي لها.
عودة ُمل َّغ َمة
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قررت املحكمة تجديد حبس جميع املتهمين سواء املخلى سبيلهم بتدابير احترازية أو املحبوسين،
ولم يتم كتابة هذا القرار بوجوب االستعالم من النيابة ً
أول ،وبعد االستعالم من النيابة تم التأكد من
القرار بتجديد حبس جميع املتهمين .حيث أن املحكمة قبل بدء الجلسة ،طلبت من املحامين الحاضرين
تسجيل أسمائهم يف كشف ورقي ،إلثبات حضورهم يف محضر الجلسة ،وقرر رئيس الدائرة تجديد
التدابير االحترازية للمتهمين املذكورين بعاليه دون سماع محاميهم ،ودون النظر يف أوراق القضية،
وتوالت مجريات الجلسة دون حضور أي من املتهمين ،وقررت هيئة املحكمة رفض سماع أي طلبات أو
دفاع من السادة املحامين .يجدر اإلشارة إلي أن جلسة التجديد لم تستمر إلي أكثر من  15دقيقة جرى
خاللها نظر أمر حبس  148متهم ومتهمة.
وهو ما يدلل علي أن جلسات تجديد أوامر الحبس االحتياطى املنظورة أمام الدائرة الثالثة ،برئاسة
املستشار محمد عبد الستار ،بعيدة كل البعد عن القواعد الدستورية ونصوص قانون اإلجراءات الجنائية،
وتعد من قبيل املحاكمات التعسفية ،وهو ما يصح معه القول بأنه إهدار للحق يف الدفاع واملحاكمة
العادلة.
إعادة تدوير
رصد الفريق القانوني باملؤسسة بتاريخ  17نوفمبر  ،2021ظهور أسامة عزمي حسن محمد  31عاما ،أمام
نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ىلع ذمة القضية رقم  1935لسنة  .2021أسامة يعمل مهندس اتصاالت
ويقيم بمدينة العريش .وجهت النيابة له تهمة االنضمام لتنظيم والية سيناء ،وهو األمر الذي أنكره أسامة
خالل التحقيقات ،وأكد ىلع أن تاريخ القبض عليه املذكور يف محضر الضبط غير صحيح وأن وزارة
الداخلية امتنعت عن إخالء سبيله بعد ما قضى حكما بالسجن ملدة خمس سنوات يف قضية سابقة،
لكن النيابة تجاهلت أقوال املتهم حول اخفاءه قسرا ولم تحقق فيها.
وذكر أسامة يف التحقيقات أمام النيابة أن قوة من قسم أول العريش ألقت القبض عليه بتاريخ  1نوفمبر
 ،2014وتم احتجازه يف مقر األمن الوطني بالعريش ،حيث علم هناك أنه متهم يف القضية رقم 423
لسنة  2013حصر أمن دولة عليا واملعروفة إعالميا باسم أنصار بيت املقدس منذ مايو  ،2014بعد اسبوع
تم عرضه مباشرة ىلع محكمة جنايات القاهرة املنعقدة يف معهد أمناء الشرطة ،وظلت القضية قيد
التداول حتى أصدرت املحكمة بتاريخ  2مارس  2020حكما بالسجن ىلع املتهم ملدة خمس سنوات
واملراقبة خمس سنوات ىلع خلفية اتهامه باالنضمام لجماعة إرهابية ،ووفقا لهذا الحكم فقد قضى
املتهم فترة العقوبة كاملة ووجب ىلع مصلحة السجون تسليمه إلى قسم الشرطة التابع ملحل
إقامته النهاء اجراءات الخروج ،وبدأ إجراءات املراقبة ،إال أن املتهم ظل رهن االحتجاز يف سجن طرة شديد
الحراسة ملدة  4شهور رغم قضائه مدة عقوبته.
رصد فريق املؤسسة القانوني أن مصلحة السجون قامت بنقل أسامة بتاريخ  15يوليو  2020من سجن
طرة بالقاهرة إلي قسم أول العريش تمهيدا إلخالء سبيله .وبحسب محامي أسامة فإن إدارة قسم أول
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العريش أبلغته بتاريخ  27يوليو  2020أنها ستقوم بإخالء سبيله وقاموا بأخذ بصمات يديه وطلبوا منه
التوقيع ىلع تعهد بتسليم نفسه للقسم يوميا ملدة خمس سنوات بغرض املتابعة ،إال أن إدارة القسم
لم تخلى سبيل أسامة رغم إنهاء إجراءات الخروج و احتجزته يف القسم ملدة  55يوم ،ثم تم نقله إلى
مقر األمن الوطني بالعريش بتاريخ  23سبتمبر .2020
ظل أسامة قيد اإلخفاء القسري قرابة عام كامل فى ظروف غير إنسانية تسببت يف تدهور حالته
الصحية ليتم نقله إلي مستشفي العريش العام بتاريخ  20سبتمبر  ،2021لتلقي الرعاية الصحية يف
املستشفى ملدة  15يوم ثم نقل مرة أخري إلي مقر األمن الوطني بالعريش حتى تم ظهر أمام نيابة أمن
الدولة العليا بتاريخ  17نوفمبر  ،2021ليتم تدويره ىلع ذمة قضية جديدة تحمل رقم  1935لسنة ،2021
لتوجه له النيابة تهمة االنضمام لتنظيم والية سيناء وهي نفس التهمة التي قضى بسببها عقوبة
بالسجن ملدة خمس سنوات دون أن يطلق سراحه عقب ذلك.
مستشار حكومي يف حكومة مرسي
سجل الفريق القانوني باملؤسسة بتاريخ  2ديسمبر  ،2021ظهور حاتم محمد أحمد راشد  45عام ،أمام
نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ،وذلك بعد تعرضه لفترة إخفاء قسري ملدة شهرين ،ليتم إعادة تدويره
للمرة الثانية ىلع ذمة قضية جديدة تحمل الرقم  2467لسنة  2021بتهمة االنضمام لجماعة إرهابية،
وذلك بعدما أصدرت النيابة قرارا بإخالء سبيله لتجاوزه املدة القصوى للحبس االحتياطي.
حاتم من أهالي مدينة بئر العبد ،يعمل طبيبا بشريا كما عمل مستشارا لوزير التموين يف حكومة الرئيس
األسبق محمد مرسي.
بدأت رحلة حاتم بتاريخ  17يناير  2017عندما قامت أجهزة األمن بالقبض عليه رفقة  5ممن قالت السلطات
إنهم أعضاء بجماعة اإلخوان املسلمين 46من شقة سكنية يف مدينة القاهرة .بعد يومين من القبض
عليه جرى عرضه ىلع النيابة العامة بتاريخ  19يناير  2017ىلع ذمة القضية رقم  145لسنة  .2017ليظل
حاتم قيد الحبس االحتياطي ملدة عامين حتى أصدرت النيابة العامة قرارا بإخالء سبيله يف  17مارس
 ،2019لكن أجهزة األمن امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة بإخالء سبيله وقامت بإخفائه قسرا يف مقر األمن
الوطني بمدينة اإلسماعيلية ملدة  4أشهر حتى عرض ىلع النيابة العامة مرة أخرى بتاريخ  17يوليو
 ،2019ليتم إعادة تدويره ىلع ذمة القضية رقم  800لسنة  ،2019بعدما قامت الشرطة بتحرير محضر
ضبط رسمي بتاريخ حديث.
ظل حاتم قيد الحبس االحتياطي ملدة عامين آخرين ىلع ذمة القضية رقم  800لسنة  2019قبل أن
تصدر النيابة العامة قرارا بإخالء سبيله يف  5أكتوبر  ،2021حيث تم ترحيله لقسم القنطرة غرب تمهيدا
-46العربية نت ،القبض عىل  8من قيادات اإلخوان كانوا يخططون لعمليات مبرص 18 ،يناير /18/01/2017/https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt :2017القبض-
عىل-8-من-قيادات-اإلخوان-كانت-تخطط-لعمليات-مبرص-
عودة ُمل َّغ َمة
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لتنفيذ قرار إخالء سبيله ،لكن أجهزة األمن امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة بإخالء سبيله وقامت بإخفائه
قسرا للمرة الثانية ملدة شهرين ،حيث جرى احتجازه بقسم شرطة القنطرة غرب حتى تم ترحيله ملقر
األمن الوطني باإلسماعيلية بتاريخ  2نوفمبر  ،2021حيث ظل محتجزا به حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة
العليا بالقاهرة بتاريخ  2ديسمبر  2021ليتم إعادة تدويره للمرة الثانية ىلع ذمة قضية جديدة تحمل رقم
 2467رقم .2021
قامت النيابة بمواجهة حاتم باتهامات تتعلق بـ نشرات ومطبوعات ورقية قالت الشرطة يف محضر
الضبط الرسمي أنها كانت يف حوزته ،رفض حاتم هذه االتهامات بشكل قاطع وأكد ىلع استحالة
منطقية هذه األدلة لعدم خروجه من محبسه منذ عام  ،2017وهو األمر الذي طالب النيابة بالتحقق منه.
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 -7إعدامات خارج نطاق القضاء

خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،قام فريق مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان بمتابعة وتحليل جميع
البيانات الصحفية الصادرة من وزارتي الدفاع والداخلية املصرية الخاصة بعمليات مكافحة اإلرهاب يف
محافظة شمال سيناء ،حيث نشرت وزارة الداخلية بیان واحد بإجمالي عدد قتلى بلغ  3أشخاص ،يف
حين نشرت وزارة الدفاع بيانين اثنين خالل  2021بإجمالي قتلى  102شخصا ،حيث أشارت جميع البيانات
أن القتلى كانوا مسلحين قتلوا يف اشتباكات مع القوات الحكومية.
يظهر حصرا أجرته املؤسسة أن انخفاضا ملموسا طرأ ىلع عدد البيانات الصحفية الصادرة من وزارتي
الدفاع والداخلية الخاصة بعمليات مكافحة اإلرهاب يف سيناء وكذلك أعداد قتلى املسلحين التي
تتضمنها خالل عام  2021مقارنة باألعوام السابقة.
خالل عام  2021أصدرت وزارة الدفاع املصرية ( )2بيان صحفي بإجمالي عدد قتلى بلغ ( )102شخصا ،بينما
أصدرت خالل عام  )8( 2020بيانات صحفية بإجمالي قتلى بلغ عددهم ( )305شخصا ،يف حين أصدرت
الوزارة خالل عام  )4( 2019بيانات صحفية بإجمالي عدد قتلى بلغ ( )243شخصا.
أصدرت وزارة الداخلية املصرية خالل عام  )1( 2021بيان صحفي بإجمالي عدد قتلى بلغ ( )3أشخاص،
بينما أصدرت خالل عام  )6( 2020بيانات صحفية بإجمالي قتلى بلغ عددهم ( )66شخصا ،يف حين
أصدرت الوزارة خالل عام  )15( 2019بيان صحفي بإجمالي عدد قتلى بلغ ( )92شخصا.

2019

2021

2020

أعداد القتلى عدد البيانات أعداد القتلى عدد البيانات أعداد القتلى عدد البيانات

الجيش املصري

243

4

305

8

102

2

وزارة الداخلية

92

15

66

6

3

1

اإلجمــــالي

335

19

371

14

105

3

جدول ( :)١يوضح عدد البيانات الصحفية الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية وأعداد قتلى
املسلحين خالل أعوام  2020 ،2019و  .2021املصدر :مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان

ىلع الرغم من أن بيانات املتحدثين باسم وزارتي الدفاع والداخلية تتسم بخلوها يف معظم األحيان من
أي معلومات عن هوية القتلى أو أماكن استهدافهم بشكل واضح إال أن فريق املؤسسة خالل عام 2021
رصد واقعة قتل بدم بارد جرى تصويرها وعرضها كإنجاز عسكري يف بيان رسمي ،كما وثق سابقا 47وجود
معلومات ملفقة وردت يف بيانات رسمية عدة ،األمر الذي يطرح تساؤالت عدة حول مدى مصداقية هذه
البيانات.
-47تقرير مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان« :ودنا نعيش» 23 ،سبتمرب 98/https://sinaifhr.org//show :2021
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كما وثقت املؤسسة واقعة إعدام خارج نطاق القضاء جرت ضد شقيقين أثناء وجودهما داخل مزرعة
غربي سيناء.
التباهي بالقتل بدم بارد
فـي  1أغسطس  ،2021نشـر املتحـدث العسـكري باسـم الجيـش املصـري  -عبر صفحته الرسـمية فـي
فيسـبوك  -بيانًا

48

عـن حصـاد عمليـات الجيـش فـي سـيناء خالل فتـرة زمنية لم يحددها الفيديو

الدعائي العسكري والذي احتفى فيه بقتل الجيش  89مسلحًا خالل فترة زمنية غير محددة.
قـام باحثون مـن مؤسسـة سـيناء لحقـوق اإلنسـان بتحليـل مـا ورد فـي بيان املتحـدث العسـكري
مـن أحـداث ومقاطع مصورة .استعرض الفيديو الدعائي عدة مقاطع مما اسماها املعلق الصوتي ب
«العمليات العسكرية النوعية» والتي أظهرت جنديًا يطلق النار ىلع شخص من مسافة قريبة أثناء
نومه يف خيمة .ويظهر يف مقطع آخر رج ً
ال غير مسلح ُيطلق عليه الرصاص من أىلع ،وهو يركض
يف الصحراء ،قبل أن يسقط ىلع األرض .تظهر اللقطات السابقة قيام القوات املسلحة املصرية بقتل
تهديدا
شخصين أعزلين بال أدنى مراعاة لقواعد القانون ،إذ من الواضح أنهما كانا أعزلين ولم يشكال
ً
مباشرا للحياة أو خطرا لحظيا ىلع القوات الحكومية.
قالت منظمة العفو الدولية يف بيان 49لها ،إثر تحليل نفس الفيديو الدعائي العسكري« :إن اللقطات
املثيرة للقلق البالغ يف هذا الفيديو الدعائي العسكري املصري ،الذي يحتفي بقتل القوات املسلحة،
تهديدا للحياة ،إنما يعطي ملحة عن الجرائم
بال رحمة ،شخصين أعزلين ،من الواضح أنهما ال يشكالن
ً
املروعة التي ارتكبت باسم مكافحة اإلرهاب يف مصر»
وأشارت املنظمة إلى« :أن الجندي الذي شوهد يف شريط الفيديو ،وهو يطلق النار ىلع الرجل يف
الخيمة ،يستخدم بندقية كاربين إم  4بنظام بي إي كيو للتصويب ضوئي ( Carbine with a PEQ M4
 )Aiming Lightومنظار بندقية قتالية متطور ( ،)Advanced Combat Optical Gunsightوكالهما
أمريكي الصنع ».وأضافت إن مصر من بين «أكبر املتلقين للمساعدات العسكرية من الواليات املتحدة،
حيث تتلقى مساعدات عسكرية سنوية تصل إلى  1.3مليار دوالر أمريكي .مما يبين مخاطر التواطؤ يف
هذه االنتهاكات من قبل مصدري األسلحة» .وذكر البيان أنه« :يجب ىلع املجتمع الدولي ،بما يف ذلك
الواليات املتحدة األمريكية والدول األعضاء يف االتحاد األوروبي ،أن يوقف ،بشكل عاجل ،نقل األسلحة أو
املعدات العسكرية ،عندما يكون هناك خطر واضح بأن تستخدم هذه األسلحة الرتكاب انتهاكات لحقوق
اإلنسان».
-48بيان من القيادة العامة للقوات املسلحة نرش يف الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري ،تاريخ النرش  1أغسطس  ،2021تاريخ الزيارة  1أغسطس :2021
/364820491916339/https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts
-49منظمة العفو الدولية ،يجب التحقيق يف أدلة وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء عىل أيدي الجيش املرصي يف شامل سيناء ،تاريخ النرش  5أغسطس  ،2021تاريخ الزيارة 7
أغسطس /egypt-investigate-evidence-of-extrajudicial-executions-by-egyptian-army-in-north-sinai/08/2021/https://www.amnesty.org/ar/latest/news :2021
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تجدر اإلشارة إلى أن منظمات حقوقية دولية قد سبق أن اتهمت وزارة الداخلية والجيش عدة مرات
بالقيام بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء .من بين تلك الوقائع ،حينما أصدرت منظمة هيومن رايتس
ووتش بيانا يف تاريخ  16مارس  2017تتهم فيه وزارة الداخلية املصرية بإعدام ما بين  10 - 6رجال خارج
إطار القضاء يف منزل بالعريش شمال سيناء وفبركة مقطع فيديو ملداهمة منزل للتغطية ىلع القتل.50
كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا 51يف  21أبريل  2017تتهم فيه الجيش املصري باملسئولية عن
سبعة ىلع األقل من عمليات القتل غير املشروع ،بما يف ذلك إطالق النار من مسافة قريبة ىلع رجل
أعزل وطفل يبلغ من العمر  17عامًا مما أدى إلى مقتلهما.
قتل شقيقين يف مزرعتهم غربي سيناء
وثقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان واقعة قتل غير قانونية محتملة جرت بتاريخ  29مارس  ،2021كان
ضحيتها شقيقين هما خالد محمود حسن عياد 22 ،عاما ،وحسام محمود حسن عياد 20 ،عاما ،قتال
برصاص قوات األمن خالل حملة أمنية ىلع قرية جلبانة غربي سيناء.
قابلت مؤسسة سيناء أحد شهود العيان ،والذي قال أنه رأى الشابين وهما يعمالن يف مزرعتهما الخاصة
جنوب قرية جلبانة ،وذلك يف يوم االثنين  29مارس  2021قبل يوم واحد من اكتشاف جثتيهما يف
املزرعة وقد توزعت فيهما طلقات نارية عدة بأنحاء متفرقة يف جسديهما.
وأضاف شاهد العيان بأنه رأى أربعة عربات عسكرية مدرعة بعد وقت العصر بقليل تمر بجوار مزرعته ،ثم
توقفت مرة أخرى بعيدا عن الطريق الفرعي وىلع مقربة من منطقة املزارع وترجل منها الجنود وتتبعوا
أثر دراجة نارية كانت للشقيقين اللذين كانا يعمالن يف هذا التوقيت باملزرعة ،وبعد مرور وقت قليل
سمع أصوات إطالقات نارية كثيفة ،لكنه لم يتأكد لحظتها مما حدث وظن أنه رصاص تحذيري كالذي
تطلقه الحمالت العسكرية عند تحركها يف املناطق املفتوحة .وتابع شاهد العيان قوله بأنه وبسبب
التواجد األمني والعسكري الذي استمر لنحو ساعة ونصف لم يتحرك أحد من املزارعين أو األفراد باتجاه
الحملة املتوقفة وخوفًا من الرصاص الذي كان يطلق بين الحين واآلخر.
وأكمل شاهد العيان روايته بالقول أنه يف اليوم التالي وتحديدا بتاريخ  30مارس ،الحظ وجود حركة غير
معتادة للسكان املحليين باملزرعة التي كان بها الشقيقين ،وعندما توجه إلى املزرعة وجد الشابين
قتلى بالرصاص ،وأشار إلى أن الحملة العسكرية توقفت عند هذه املزرعة عصر اليوم السابق ما يشير
ألنهم هم من قتلوهما ،ظنا منهم بأنهما مسلحين (حسب رواية الشاهد) الذي أردف قائال بأنه شاهد
 -50مرص :إعدامات غري قانونية محتملة يف سيناء ،هيومان رايتس ووتش 16 ،مارس 301149/16/03/2017/https://www.hrw.org/ar/news :2017
-51منظمة العفو الدولية ،فيديو عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء يقدم ملحة عن انتهاكات مسترتة عىل أيدي الجيش يف شامل سيناء ،تاريخ النرش  21أبريل  ،2017تاريخ
الزيارة  7أغسطس egypt-video-of-extrajudicial-executions-offers-glimpse-of-hidden-abuses-by-the-/04/2017/https://www.amnesty.org/ar/latest/news :2021
/military-in-north-sinai
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فوارغ لطلقات نارية قال إنه يعتقد أنها خاصة بالقوات املسلحة يف مكان وقوع الحادث وقال ان سبب
اعتقاده أن فوارغ الرصاص تعود للجيش املصري يرجع لوجود ختم بحروف ( 52)AREىلع الغالف الخارجي
للرصاص الفارغ ،وهو نفس الرصاص الذي اعتاد ىلع رؤيته أثناء تأديته للخدمة العسكرية وفق قول
الشاهد.
وأكد شاهد العيان أن وجهاء محليين مقربين من الحكومة نقلوا اعتذارًا من الجيش لعائلة الضحايا بعد
أيام من الواقعة ،ونقلوا عن الجيش أن ماحدث كان خطأ غير مقصود ،ووعدوا بقيام الحكومة بدفع
تعويض مادي ألسرة الضحايا.
من جانب آخر ،فقد شهدت مواقع التواصل االجتماعي حالة كبيرة من التعاطف مع أقارب الضحيتين،
وشارك كثير من السكان املحليين يف التدوين عن الشابين ووصفوهما بالشهيدين ،53لكن املشاركين

54

تجنبوا ذكر الجهة املسؤولة عن القتل ،كما يحدث عادة يف كل مرة يسقط فيها ضحايا مدنيين برصاص
الجيش املصري ،خوفًا من وصمهم بمعاداة الجيش وما يترتب ىلع ذلك من مخاطر محتملة.
تفيد رواية شاهد العيان إلى أن الشقيقين ،أثناء ا ُ
ملداهمة القصيرة التي وقعت و ُيعتقد أنهما قتال
خاللها ،لم يشكال تهديدًا للقوات األمنية ولم يصدر عنهما ما يعتبر سلوكًا خطرًا يستوجب الرد بالقوة
املميتة ،مما يؤهل هذه الواقعة لتكون بمثابة عملية قتل خارج نطاق القانون محتملة قام بها أفراد من
قوة رسمية.

-52يحمل الرصاص املنتج يف مصانع اإلنتاج الحريب املرصية أو املصنع خارجيا لصالح الجيش ختام تعريفيا بحروف  AREوهو اختصار السم الدولة املرصية باللغة االنجليزية Arab
.Republic of Egypt
 -53منشور عىل حساب شخيص ألحد السكان املحليني من عائلة الضحايا عىل موقع فيسبوك بتاريخ  30مارس  ،2021تاريخ الزيارة  20مايو https://www.facebook. :2021
d=n?/1860139350808923/posts/100004386281732/com
-54منشور عىل حساب شخيص ألحد السكان املحليني عىل موقع فيسبوك بتاريخ  30مارس  ،2021تاريخ الزيارة  1أبريل :2021
/10160976342759778/permalink/50292504777/https://www.facebook.com/groups
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 -8تعويضات ضحايا العمليات العسكرية والتهجري القرسي

عادت قضية تعويضات ضحايا عمليات التهجير القسري والنزوح إلى الواجهة يف ظل انخفاض وتيرة
املواجهات املسلحة يف سيناء منذ مطلع  .2021ارتفعت أصوات الضحايا عبر منصات التواصل االجتماعي
ويف لقاءات مع مسئولين للمطالبة بصرف تعويضات ضحايا التهجير القسري وكذلك املضارين من
العمليات العسكرية الذين اضطروا للنزوح من منازلهم ومزارعهم ،يف ظل تقاعس الدولة عن االلتزام
بصرف التعويضات املالئمة وتجاهلها لضمانات القانون الدولي فيما يتعلق بالتهجير القسري .كما أن
السلطات – حتى يف الحاالت التي سّلمت فيها تعويضات لألهالي ،كانت يف كثير من الحاالت تنطوي
ىلع مبالغ ال تتناسب مع حجم الضرر.
وقد تناول محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة هذا امللف خالل لقاء جماهيري موسع
عقد بتاريخ  15يونيو  2021بمحافظة االسماعيلية .55وقد تمكن فريق املؤسسة امليداني من حضور
االجتماع واالستماع إلى كلمة املحافظ .شهد اللقاء اعتراضا من قبل بعض الضحايا واملتضررين ىلع بعضا
مما قاله املحافظ .ووفقا لتصريحات املحافظ توجد مناطق يف الشيخ زويد ال تتمكن اللجان الحكومية
من تفقدها ومعاينة املنازل املتضررة ألن الجيش منع الدخول إليها بسبب تواجد املسلحين بها ،كما أقر
بوجود مشكلة يف تعويض املزارعين برفح يف ظل وجود قانون يقضي بالسجن املؤبد لكل من يوجد
نفق أسفل منزله أو أرضه الزراعية ،وأضاف املحافظ أنه من بين  521حالة متضررة تبين وجود  62نفق
يف أراضيهم وهو ما منع من صرف تعويضات لهم .تحدث املحافظ أيضا عن حالة مواطن اسمه «الحاج

سعد الجبور» جرى اكتشاف نفق يف أرضه الزراعية بعد استالمه للتعويض املالي من الحكومة ،فأرادت
النيابة إلقاء القبض عليه ،قال املحافظ انه توسط إلنهاء األمر مقابل إرجاع الحاج سعد لألموال التي
استلمها ،ويخالف هذا القانون أبسط مبادئ العدالة ،فال يمكن عقاب شخص سواء بإحالة للمحاكمة أو
حرمانه من التعويض إال بعد إجراء تحقيق شفاف ومستقل إلثبات املسؤولية الجنائية.
كما قال املحافظ انه جرى حصر  1156حالة تضرر ملنازل يف الشيخ زويد خالل النصف األول من عام ،2021
بعد سماح الجيش للموظفين املختصين بدخول املنطقة ومعاينة األضرار ،لكنه أضاف أن  109حالة
فقظ قدم أصحابها طلبات للتعويض يف ظل عدم ﺗﻤكن أغلب املتضررين من استكمال األوراق يف ظل
عراقيل بيروقراطية وعدم اعتراف الدولة بملكية أهالي سيناء ألراضيهم ،رغم إن القانون الدولي واضح
يف النص ىلع إن امللكية ينبغي أن تستند إلى التاريخ واالستخدام املمتد لألراضي من قبل السكان

 -55صوت األمة ،محافظ شامل سيناء لـ «أهايل رفح» :توزيع املرحلة األوىل من «رفح الجديدة» قريبا 15 ،يوليو /980101/http://www.soutalomma.com/Article :2021محافظ-
شامل-سيناء-لـ«-أهايل-رفح»-توزيع-املرحلة-األوىل-من
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املحليين وليس بالضرورة عقود تملك مسجلة لدى الدولة .كما أقر املحافظ برصد حاالت تضرر يف عدة
أماكن من أبرزها  505منزل يف املنطقة العازلة ،و 492فردا يف دوار التنك وأبوشنار ،و 120منزال يف
حي األزهر باملاسورة يف رفح .56وقد اعترض بعض الحاضرين ىلع كالم املحافظ قائلين أنهم اضطروا
ملغادرة املنطقة قبل وصول اللجان الحكومية لعمل حصر ملنازلهم.

57

كما بدأت محافظة شمال سيناء منتصف سبتمبر  2021يف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتسليم
ذوي الشهداء واملصابين املدنيين يف سيناء تعويضات تبلغ  100ألف جنيه لكل حالة موزعة طبقا إلعالم
الوراثة فضال عن تعويض كل مصاب طبقا لنسبة العجز .وقد احتوى القرار ىلع أسماء  2915شخصا .وهذه
خطوة إيجابية رغم غياب االعتراف الرسمي من قبل الجيش والدولة بوقوع أي ضحايا مدنيين خالل
العمليات العسكرية ،حتى ولو بطريق الخطأ ،يف بيانات املتحدث العسكري منذ  ،2013وهي القضية التي
سلطت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان الضوء عليها مرارا يف السابق .وأوضح محافظ شمال سيناء اللواء
عبد الفضيل شوشة أن من حق أسر الشهداء واملصابين املقيمين خارج محافظة شمال سيناء التوجه
مباشرة إلى فروع بنك ناصر االجتماعي يف أي محافظة أخرى لصرف التعويض أو صرف التعويضات من أي
ماكينة سحب.58

-56فيديو لجزء من كلمة املحافظ نرش عىل جروب «تعويضات رفح سيناء» عىل فيسبوك 27 ،أغسطس /100026486423426/https://www.facebook.com :2021
/270117077987079/videos
-57للمزيد عن االنتهاكات الجسيمة وغياب التعويضات املالمئة واملساعدة الواجب عىل الدولة تقدميها لضحايا التهجري القرسي ميكن مراجعة تقرير هيومن رايتس ووتش والذي
شاركت فيه مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان« ،عمليات الهدم الواسعة يف سيناء جرائم حرب محتملة» 17 ،مارس 378097/17/03/2021/https://www.hrw.org/ar/news:2021
وكذلك تقرير هيومن رايتس ووتش يف بداية الحملة املوسعة لهدم املنازل يف « ،2015ابحثوا عن وطن آخر» 22 ،سبتمرب https://www.hrw.org/ar/ :2015
281494/22/09/2015/report
-58املرصي اليوم ،توزيع الدفعة األوىل من تعويضات أرس الشهداء واملصابني بشامل سيناء 18 ،سبتمرب 2419630/https://www.almasryalyoum.com/news/details :2021
-59األهرام ،إطالق املرحلة الثالثة من مبادرة «بر أمان» ..و ٣٠مليون جنيه ملرشوعات التمكني االقتصادى بشامل سيناء 1 ،أكتوبر :2021
/824969/136/203893/https://gate.ahram.org.eg/daily/Newsمتابعات/توجيهات-رئاسية-بزيادة-تعويضات-أرس-الشهداء-املدنينيaspx.
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.Vانتهاكات تنظيم داعش
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 -١هجامت ال متييزية تقتل مدنيني

شهدت الفترة التي يغطيها التقرير استمرار وقوع ضحايا من املدنيين جراء العبوات الناسفة واأللغام،
يف مدن 60بئر العبد والشيخ زويد ورفح ،حيث عانت هذه املناطق من وقوع انفجارات نتجت عن عبوات
ناسفة أو أجسام متفجرة والتي ىلع األرجح زرعها التنظيم أو خّلفها يف شوارع ومنازل القرى بعد أن
انسحب منها ،61وقد وثقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان مقتل  10مدنيين واصابة  11آخرين جراء انفجار
عبوات ناسفة خالل عام .2021
جدير بالذكر أن وقوع انفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة وأجسام غريبة ،زرعها التنظيم أو خّلفها يف
شوارع ومنازل القرى التي أن انسحب منها هو نمط شائع من االنتهاكات اتي يمارسها تنظيم داعش
بشكل ممنهج.
تحظر «اتفاقية حظر األلغام» 62لعام  1997مثل هذه األجهزة التي تنفجر بفعل الضح ّية ،بما فيها األجهزة
املصنوعة محليا .جميع أطراف النزاع املسّلح يف سيناء ملزمون بالتق ّيد بالقانون اإلنساني الدولي أو
قوانين الحرب التى تحظر استخدام األسلحة املضادة لألفراد مثل األلغام األرضية والعبوات الناسفة ،التي
ال تم ّيز بين األهداف العسكر ّية واملدن ّيين.
ورغم أن تنظيم داعش هو من زرعها ،ويتحمل املسئولية القانونية لتلك الهجمات ،إال أن السلطات
املصرية ،بعد إحكام سيطرتها ىلع األرض يف تلك املناطق ،عليها واجب حماية أرواح املدنيين ،إما
بإرشادهم إلى عدم العودة لها ،أو بفحص وتمشيط وتأمين املنطقة تأمينًا فعليًا تامًا قبل أن تخبرهم
بإمكانية العودة ،وذلك لضمان حماية األرواح .وقد رصد فريق املؤسسة 63يف مرات عديدة فشل السلطات
املصرية بشكل منهجي يف القيام بعمليات التمشيط والبحث بشكل معقول أو حتى نصف معقول
من أجل التأكد من خلو منطقة ما من األلغام قبل عودة السكان .وكأن لسان حال الجيش يقول إن ترك
املدنيين يقعون ضحايا لتلك األلغام أفضل من سقوط إصابات محتملة يف صفوف القوات أثناء عمليات
التمشيط.

-60ما بعد هجوم «رابعة» ..مسلحو «والية سيناء» ينترشون يف قرى برئ العبد واألهايل ينزحون ،مدى مرص 27 ،يوليو :2020
/feature/27/07/2020/https://www.madamasr.com/arسياسة/ما-بعد-هجوم-رابعة-مسلحو-والية-سيناء/
-61بيان صحفي :ال عودة آمنة إن تقاعست السلطات عن دورها ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 11 ،أكتوبر 20/https://sinaifhr.org/show :2020
-62اتفاقية حظر استعامل وتخزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام -اتفاقية أوتاوا https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/ : 1997
5ntd7w.htm/misc
 -63بيان صحفي :ال عودة آمنة إن تقاعست السلطات عن دورها ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 11 ،أكتوبر 20/https://sinaifhr.org/show :2020
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عبوة ناسفة تخّلف قتلى ومصابين يف قرية تفاحة التابعة لبئر العبد
وثق فريق املؤسسة بتاريخ  8يناير  ،2021انفجار عبوة ناسفة يف قرية تفاحة ،الواقعة جنوب مدينة بئر
العبد ،أدت إلى مصرع مواطن وإصابة  3آخرين ،وذلك بعد أن سمحت لهم السلطات املصرية بالعودة إلى
مزارعهم ومنازلهم بعد نزوحهم القسري منها منذ أكثر من عام بسبب االشتباكات املسلحة بين الجيش
املصري وتنظيم داعش ،كما أفاد بذلك شاهد عيان ومصدر طبي التقى معه باحثو مؤسسة سيناء
لحقوق اإلنسان .ووفقًا للبيانات التي حصلت عليها املؤسسة فإن الضحايا هم:
 -1عساف عميري سليمان 38 ،عام( .القتيل) (صورة لعساف)
 -2عمر موسي عميره(.مصاب)
 -3محمد صقر عميره( .مصاب)
 -4محمد ابراهيم عميره(.مصاب)
هذه الواقعة تشبه تماما املعاناة التي عاشها املدنيون العائدون الى قرى أخرى يف بئر العبد ،منها
«الجناين» و«قاطية» و«إقطية» و«املريح» بعد فترة من النزوح بسبب سيطرة تنظيم داعش ىلع
قراهم ،إذ أدت عبوات ناسفة زرعها تنظيم داعش إلى مقتل وإصابة عدد من املدنيين ،يف الوقائع التي
وثقتها مؤسسة سيناء ميدانيًا ونشرت عن ذلك يف بيانات 64وتقارير 65سابقة.
التقى فريق املؤسسة ب «فهد» أحد السكان املحليين والذي شهد الواقعة ،قال:

«االنفجار حصل يف عنبر فراخ ،عساف اللي مات شاف اللغم هو واملصابين ،قاموا بالتواصل
مع قوات الجيش عشان يجوا يفككوا اللغم ،وقبل ما يوصل الجيش ،حاول «عساف» تصوير
اللغم األرضي بتليفونه املحمول ،و أثناء تصويره داس ىلع لغم تاني كان جنبه ،انفجر
اللغم يف عساف ووقع كمان سقف مزرعة الفراخ فوقهم ،وعربية اإلسعاف وصلتهم بعد
حوالي  50دقيقة ،رحنا بسيارتنا وراهم ىلع املستشفى و لحقونا أهالي الضحايا أمام
مستشفى بئر العبد ،أهالي الضحايا كانوا غضبانين من أن الجيش مطهرش «تفاحة» من
األلغام و ان والدنا بيموتوا زي ما صار يف قاطية وإقطية من شهور ،حصل مشادات بين
األهالي و عساكر من الجيش  ،بعدها الجيش أطلق النار يف الهواء لتفريق الناس».
مقتل وإصابة مدنيين يف حادثة أخرى بمنطقة تفاحة
وثق فريق املؤسسة بتاريخ  5مارس  ،2021مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين من عائلة واحدة إثر انفجار
عبوة ناسفة يف سيارة مدنية يف مزارع منطقة تفاحة التابعة ملركز بئر العبد .ووفقًا للبيانات التي
حصلت عليها املؤسسة فإن الضحايا هم:

-64بيان صحفي ،قرى «برئ العبد» :عبوات «داعش» وإهامل السلطات املرصية يتسببان يف سقوط ضحايا جدد من املدنيني ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسانhttps://sinaifhr.org/ :
27/show
 -65النرشة الحقوقية لشهر أكتوبر ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 20 ،نوفمرب 33/https://sinaifhr.org//show :2020
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القتلى:
 -1عبدالرحمن فرج ساملان 13 ،عام .رابط
 -2محمد سليمان ساملان 7 ،أعوام .رابط
املصابون:
 -1سليمان ساملان سليطين .رابط
 -2سليطين ساملان سليطين .رابط
التقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان مع «ياسر» أحد شهود العيان ىلع الواقعة ،قال:

«يف اليوم السابق للحادث كانوا يف مزرعتهم لالطمئنان عليها بعد فترة طويلة كان
املدنيين ممنوعين من الذهاب لتفاحة بسبب العمليات العسكرية ،قعدوا هناك و روحوا
من نفس الطريق اللي صار فيه الحادث بدون مشاكل ،ويف اليوم التالي يوم  5مارس عند
مرور سيارتهم وكان فيها األستاذ سليطين واألستاذ سليمان وولدين صغار يف نفس الطريق
اللي ساروا فيه مساء الليلة املاضية انفجرت فيهم عبوة ناسفة ،يبدو ان اإلرهابيين زرعوها
يف الليل الستهداف الجيش ،بعد االنفجار عرفنا بوفاة الطفلين عبدالرحمن فرج ساملان
ومحمد سليمان ساملان واتصاب األستاذ سليمان وأخوه سليطين وتم نقلهم إلى مستشفى
بئر العبد العام بسيارات مدنية لتلقي العالج ،تجمع األهالي قدام املستشفى ما بين متبرع
بالدم ومواسي لألسرة يف مشهد شديد الحزن ،وانتظرنا وصول تصاريح الدفن ليتم دفن
الطفلين يف املقابر لي ً
ال يف مشهد يوجع القلب».
وأضاف:

«التكفيريين ما بيهمهم حياة البشر والناس ،املكان إلي انفجرت فيه العبوة من حوالي
أكثر من شهر انفجرت فيه عبوة يف تانك ميه وقتل السواق ،وقبل مقتل الطفلين بيوم
كان الناس موجودين يف املكان وما الحظوا وجود عبوات يعني التكفيريين زرعوها ىلع
ما يبدو يف الليل وهما عارفين أن األهالي بيترددوا ىلع املكان علشان يرعوا مزارعهم..
التكفيري ما بيهمه مين بيمشى ىلع الطريق».
واقعة االنفجار هذه لم تكن الوحيدة ،ففي اليوم التالي انفجرت عبوة ناسفة يف جرار
زراعي بين قريتي قاطية وإقطية يف بئر العبد ،ولم تسجل وقوع خسائر بشرية لكن
االنفجار أدى إلى أضرار مادية جسيمة يف الجرار».
حادثة أخرى تقتل طفلة وتصيب أخرى يف بئر العبد
سجلت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان بتاريخ  4مايو  2021وفاة الطفلة سارة محمد سليمان ،البالغة من
العمر  7سنوات ،متأثرة بجراح أصيبت بها يف تاريخ  10أبريل  2021ىلع إثر انفجار جسم متفجر عندما
كانت تلعب برفقة طفلة تدعى أمل سليمان مقيبل 9 ،سنوات ،والتي أصيبت هي األخرى.
حدث االنفجار عندما كانت الطفلتان تلعبان أمام املنزل يف قرية قاطية التابعة ملركز بئر العبد ،حيث
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وجدتا جسما غريبا يرجح أن تنظيم داعش تركه عقب انسحابه من القرية مطلع أكتوبر  .2020حيث
قامت الطفلتان باللعب بالجسم املتفجر دون علمهما بخطورته حتى انفجر فيهما ،لتصاب أمل بشظايا
يف العين ويتم تحويلها للمستشفى الجامعي يف محافظة اإلسماعيلية لتلقي العالج ،بينما أصيبت
سارة بشظايا متفرقة يف جسدها نقلت ىلع إثرها إلى مستشفى بئر العبد املركزي لتفارق الحياة بعد
 25يوما من إصابتها.

صور متداولة ىلع مواقع التواصل االجتماعي لسارة وأمل ضحيتي اإلنفجار
تواصل فريق مؤسسة سيناء مع «وليد» أحد السكان املحليين بقرية قاطية ،والذي قال:

«تعبنا من الدم اللي مش راضي يوقف ،مر  7شهور ىلع انسحاب التكفيريين من قريتنا
ولسه لحد اآلن فيه عبوات ناسفة األهالي بيالقوها او أجسام غريبة بتنفجر يف عيالنا،
مش عارف امتى هنخلص من الكابوس وامتى الحكومة هتتتحرك عشان تطهر القرى
مش تنتظر ملا أحنا نالقي االلغام ونبلغ عنها ،ده مش دوري وال وظيفتي ،البنتين عصافير
بيلعبوا ايش ذنبهم واحدة تموت وتحرق قلب أهلها والتانيه تدخل شظية يف واحدة من
عيونها ممكن متشوفش بيها ،ايش سوينا عشان نعيش يف مسلسل الرعب ده وكل فترة
يصير كارثة؟؟».
أضاف وليد:

«من يوم عودتنا لقرانا واحنا بنطالب الحكومة بحملة تطهير للعبوات الناسفة اللي زرعها
داعش يف بيوتنا وشوارعنا ومزارعنا ولحد الحين بيظهر عبوات األهالي بيبلغوا الجيش
عشان يجي يفجرها ،مات من األهالي يف قرى الجناين واملريح وقاطية وإقطية حوالي
 20مدني بسبب املوضوع ده وتحرك الحكومة بطئ جدا ،واهلل كل واحد من األهالي صار
يدور بنفسه يف مزرعته وحوالين بيته عن األلغام عشان نحمي عيالنا ،وبنحذر عيالنا
وبنوعيهم ما يلمسوش أي شئ غريب ودايمًا عايشين يف خوف عليهم من الحاجات دي،
بدنا حل».
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مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر يف مدينة الحسنة بوسط سيناء
وثقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان يف تاريخ  21يونيو  2021مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر نتيجة
النفجار عبوة ناسفة ىلع شاحنة كانوا يستقلونها ،يرجح أن تنظيم داعش زرعها بالقرب من أحد
املحاجر التي لها صلة بمشاريع اقتصادية تابعة للجيش يف سيناء.
وفقا لبيانات حصل عليها فريق املؤسسة ،فإن الضحايا هم:
القتلى:
سيد أحمد سيد أحمد 37 ،عام.
عادل األعرج الحصيني 55 ،عام.
املصاب:
عالء جالل أبو مالك 28 ،عام.

عادل األعرج الحصيني
سيد أحمد سيد أحمد
صور متداولة ىلع مواقع التواصل االجتماعي لضحايا اإلنفجار
تحدث فريق املؤسسة مع «خليل» أحد شهود العيان ىلع الواقعة ،قال:

«سيد أحمد شهيد لقمة العيش ،سيد صاحبي وعشرة عمر صاحبي ،عمره  37عام ،وهو من
الصعيد وتحديدًا من محافظة بني سويف ،ساب أهله واستقر يف سيناء من  25سنة عشان
فرص الحياة هنا أحسن ،سيد متزوج وعنده ولدين اعمارهم  10و 11سنة .سيد كان شغال
سواق ميكروباص ،زي أي شاب يف عمره ملهوش دخل ،بيكافح ويدور ىلع لقمة عيش
بشرف عشان يربي عياله ،قبل الحادثة بأسبوع سافر بني سويف واشتغل يف مغسلة
سيارات ،بعد كام يوم من سفره كلم أصحابه يف العريش وقال لهم مش قادر أعيش يف
بني سويف وعايز أرجع سيناء فشوفوا لي أي شغل ،وفع ً
ال أصدقائه لقوا له فرصة شغل
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سواق ىلع عربية يف محجر باملغارة بيكسروا فيه طوب .املكان كان بعيد عن العريش
حوالي  80كيلو يف منطقة صحراوية جبلية ،املنطقة تغطية شبكات املحمول فيها
ضعيفة جدًا ،فبيضطر يمشي مسافة حوالي  3كم عشان يالقي شبكة موبايل ويقدر
يتصل».
وأضاف:

هما الحج عادل الحصيني
«يف يوم الحادثة سيد أخد معاه يف العربية  3أشخاص ّ
واملحاسب عالء أبو مالك وطفل صغير عمره  14عام بيشتغل مساعد لس ّيد يف العربية،
وراحوا يتصلوا ىلع أهلهم عشان يسلموا ويطمنوا عليهم ،سيد كلم مراته واطمن ىلع
أوالده وقالهم انه راجع البيت قريب ،بعد ما خلصوا املكاملات اتحركوا مترين بالضبط والعبوة
الناسفة انفجرت فيهم ومات عم عادل وسيد اهلل يرحمهم .املحاسب عالء كان قاعد يف
النص بين عم عادل وسيد ،اتصاب إصابات صعبة أوي ،أنا شوفته يف املستشفى ،رجليه
العظم كان طالع منها وفقرات ظهره متكسره ،والطفل اللي كان قاعد يف صندوق العربية
وقت االنفجار طار من الصندوق ماحصلوش حاجة من رحمة ربنا ،أصل والده ووالدته كبار يف
السن وهو ابنهم الوحيد مخلفوش غيره».
عبوة ناسفة مضادة لألفراد تقتل مدني يف بئر العبد
وثقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان عبر مصدر طبي مقتل سلمي سليمان محمد سليطين ،البالغ من
العمر  41عامًا ،من سكان مدينة بئر العبد ويعمل موظفًا يف شركة الكهرباء ،حيث قتل ىلع إثر انفجار
عبوة ناسفة مضادة لألفراد من املرجح أن عناصر من تنظيم والية سيناء التابع لداعش قاموا بزراعتها
داخل محول كهرباء يف منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد ،من أجل استهداف القوات الحكومية.
التقى فريق املؤسسة مع «سليم» أحد أقارب الضحية ملعرفة تفاصيل ما جرى ،قال:

«سلمي متزوج اتنين وعنده خمس بنات ،شغال موظف يف شركة الكهرباء .يف يوم الحادث
طلع وردية الساعة  8الصبح ملنطقة تفاحة ،املنطقة دي من فترة دار فيها حرب بين
اإلرهابيين وبين الجيش ،لكن لسه فيها بعض العناصر املسلحة موجودين يف آخر الظهير
الصحراوي ،بيظهروا كده يعملوا هجوم وبعدين يختفوا تاني .الجيش بيسمح للمزارعين
تدخل تسقي شجرها وتهتم بأرضها هناك لكن بشروط ،يعني يدخلوا الصبح يمروا ىلع كل
الكماين وبيتم تفتيشهم أكثر من مرة وبيشتغلوا يف مزارعهم ويخرجوا من تفاحة الساعة
 4العصر ،املزارعين هناك اشتكوا كتير إن محول الكهرباء مش شغال ،راحوا لكمين الجيش
يف املنطقة وبلغوه انهم مش عارفين يسقوا مزارعهم بسبب انه مفيش كهرباء ،الكمين
بلغ شركة الكهرباء فبعتوا لهم موظفين من ضمنهم سلمي اهلل يرحمه».
وأضاف:

« كمين الجيش أخد موظفين الكهرباء ووصلهم لحد املحول وسابهم يشتغلوا ،هما
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كانوا أربعة موظفين وواحد مزارع واقف علشان يساعدهم ،الكابل الرئيسي كان مقطوع
نصين ،ومربوط بعبوة ناسفة اللي بنسميها عبوة أفراد هي مش عبوة كبيرة بتكون القوة
التدميرية بتاعتها قليلة ،خلصوا التوصيالت الداخلية وكان يف موظف قاعد فوق املحول
مستني يناولوا له الكابل الرئيسي ،فقال لواحد من الشباب ناولني الكابل ،سلمي مسك
الكابل علشان يشده معاه ومجرد ما شاله انفجر فيه ،العبوة اتسببت يف بتر رجليه االتنين
ودراعه ،املزارعين اتجمعوا ىلع الصوت وشالوهم جري يف عربيه ربع نقل ،اإلسعاف كانت
مستنياهم ىلع الطريق الرئيسي علشان اإلسعاف ممنوع تدخل منطقة تفاحة ،نقلوه
ملستشفى بئر العبد بسرعه و أخد  11كيس دم ،ألنه نزف دم كتير جدا واملستشفى بعيدة
والطريق مكانش مفتوح علشان الكماين ،فضل يف املستشفى لحد الساعة  12وبعدين
توفى»
هجمات عشوائية ال تمييزية تصيب طفلة يف الشيخ
زويد
وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان بتاريخ  7ديسمبر
 ،2021إصابة الطفلة «حال سليمان محمد حماد»  8سنوات،
من سكان حي «القالوزة» بمدينة الشيخ زويد ،إثر انفجار
عبوة ناسفة مضادة لألفراد ،من األرجح أن عناصر من تنظيم
داعش قاموا بزراعتها يف الحي من أجل استهداف القوات
الحكومية .وقالت مصادر طبية لفريق املؤسسة أن الطفلة
أصيبت بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة بالفخذ
األيسر والركبة اليمنى والصدر والبطنُ ،نقلت ىلع إثرها
إلى مستشفى الشيخ زويد املركزي لتلقي الرعاية الطبية،
وحصلت املؤسسة ىلع صورة حصرية من التقرير الطبي
الخاص بحال.

صورة حصرية حصلت عليها املؤسسة للتقرير
الطبي الخاص بالحالة
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 -٢خطف املدنيني وتعذيبهم

تمثل حاالت االختطاف للمدنيين 66نمطًا متكررًا من االنتهاكات املتفشية بكثرة يف شبه جزيرة سيناء،
وقد اعتاد تنظيم داعش ىلع اختطاف املدنيين وتغيبهم ملدد طويلة ضمن أعمال ممنهجة يهدف
من خاللها لفرض هيمنته أو الحصول ىلع أموال من قبل ذوي الضحايا أو بذريعة التحقيق مع أحد
املدنيين بدعوى تعاونه مع السلطات األمنية .شهدت فترة التقرير اختطاف عشرات املدنيين منهم من
أطلق التنظيم سراحه بعد فترة من التحقيق أو دفع أسرته لفدية مالية ومنهم من أعلن التنظيم قتله
بعد فترة من االختطاف ومنهم من بقي مصيره مجهوال حتى وقت نشر التقرير .ويف بعض الحاالت
استخدم التنظيم أساليب تعذيب نفسية وجسدية من أجل انتزاع املعلومات.
يف كل حاالت االختطاف لم تقم السلطات املصرية بجهد يذكر للعمل ىلع إطالق سراح املخطوفين
ويف بعض الحاالت التي وثقتها املؤسسة رفضت السلطات املصرية السماح لذوي املختطفين تحرير
محاضر رسمية بمراكز الشرطة عن واقعة االختطاف.
أثناء فترة التقرير ،سجل فريق مؤسسة سيناء قيام التنظيم بعمليات اختطاف ملدنيين بغرض التحقيق
معهم ،أفضت الحقًا إلعدام بعضهم ،كما وثقنا تنفيذ التنظيم لعمليات اختطاف جماعي بشكل
عشوائي ملدنيين من أجل التحقيق معهم كما حدث يف هجوم للتنظيم ىلع قرية بالوظة بتاريخ 31
أغسطس  ،2021كما وثقنا عمليات اختطاف مدنيين أثناء عملهم يف مشاريع البنية التحتية يف شمال
سيناء مثلما حدث يف واقعة اختطاف  3مهندسين وعامل وسائق يعملون يف مشروع ترعة السالم
جنوب غربي بئر العبد ىلع يد مسلحين استوقفوا سيارتهم واقتادوهم إلى مكان مجهول.
تركزت أغلب حاالت االختطاف يف الفترة التي يغطيها التقرير يف بئر العبد والشيخ زويد والحسنة.
يشترك هؤالء املختطفون بأنهم مدنيون غير منخرطين بالنزاع ولم يتخلوا عن حصانتهم كمدنيين التي
تقرها القوانين الناظمة للنزاعات.
اختطاف مدنيين يف قرية الشالق التابعة للشيخ زويد
وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان بتاريخ  10يناير  ،2021واقعة اختطاف مواطنين اثنين ىلع
يد عناصر من تنظيم والية سيناء يف قرية الشالق التابعة ملركز الشيخ زويد شمالي سيناء .حيث تسلل
عناصر من التنظيم إلى املنطقة الواقعة ما بين كمين حرس الحدود وكمين اإلسعاف فجر يوم الثالثاء
واختطفوا كل من:
 -١محمد سالمه مسعود أبو خرقه  45 -عام
 -٢مسعود أحمد حسن مسعود أبو خرقه  37-عام
-66أسوشيتد برس ,مصدر أمني مرصي قال أن مسلحي داعش اختطفوا خمسة مدنيني يف سيناء 8 ،يونيو https://apnews.com/article/islamic-state-group-africa- :2021
786aea08ec7c37258ed8f533f016da7c-middle-east-egypt
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وجرى بالتزامن مع اختطافهما قيام عناصر التنظيم بسلب عدد من املاشية الخاصة باألهالي ،ثم
اقتيادهم معا إلى جهة مجهولة يف جنوب الطريق الدولي الرابط بين العريش والشيخ زويد دون أن
يعترضهم أي كمين من سلسلة الكمائن العسكرية التي تراقب القرى والطريق الدولي.
التقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان مع «علي» أحد سكان قرية الشالق ،والذي كشف لنا عن
تفاصيل إضافية عن الواقعة واألحوال األمنية للقرية قائال:

«واهلل ما بنقدر نطلع من بيوتنا بعد املغرب خوفا من رصاص الكماين وكل واحد بيلزم بيته
مع عياله للصبح ..يعني أي حد بيخرج يف الليل بيكون هدف مشبوه ،ومع هذا العساكر ما
بيشوفوا غير األهالي وما بيضيقوا غير ىلع الناس لكن ما بيشوفوا التكفيريين ..هذا شي
مستحيل ..هما يعني ما بيتحكموا غير فينا بس ..وين رايح وين جاي وشايل ايه ومن قبيلة
ايه .لدنيا مليانه كماين جيش كل كمين بيشوف الثاني بعينه ،وطول الليل ضرب نار ..لكن
التكفيريين بيعدوا من بين الكماين ويخطفوا الناس ويشيلوا الزاد واألكل من غير ما حد
يضرب عليهم طلقة ..الكماين مفروض بتحمي البشر! ».
جدير بالذكر أنه لم ُيعرف مصير الشخصين املختطفين حتى لحظة كتابة السطور ولم يصدر التنظيم
بشأنهما أي بيانات.
خطف  15مدنيا من قرية عمورية التابعة ملدينة بئر العبد
وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان بتاريخ  25مارس  ،2021واقعة اختطاف تنظيم والية سيناء
التابع لداعش  15مدنيا من قبيلة الدواغرة بزعم تعاونهم مع األمن املصري يف قرية عمورية الواقعة
شرق مدينة بئر العبد .67وفقا لروايات األهالي فإن أغلب املختطفين ينتمون لنفس العشيرة ويعملون
يف مهنة الصيد .ووفقا لقاعدة بيانات املؤسسة فإن املختطفون هم:
			
 -1محمد مغنم حمدان.

 -9محمود محمد سعاده.

			
 -2سليمان محمد مغنم.

 -10سالم مغنم غوينم.

			
 -3موسي محمد مغنم.

 -11حامد احمد غوينم.

			
 -4يوسف محمد مغنم.

 -12سعد صباح سعادة.

			
 -5غريقد غانم ساملان.

 -13حسين سويلم فرحان.

			
 -6محمد غانم ساملان.

 -14إبراهيم سويلم فرحان.

			
 -7خليل مغنم غوينم.

 -15فرحان جمعة اسليم.

 -8سالم غريقد غانم.

-67العريب الجديد« ،داعش» يتغول عىل أهايل سيناء 15 :مخطوفاً وصمت أمني 03 ،أبريل 22%/https://www.alaraby.co.uk/politics :2021داعش-22%يتغول-عىل-أهايل-سيناء-
-15مخطوفاً-وصمت-أمني
عودة ُمل َّغ َمة
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التقى فريق مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان مع «عمير» أحد سكان قرية عمورية ،قال:

«األهالي كانوا مدعوين ملأدبة عشاء عند قريب لهم ،فجأة وصلت سيارتين من نوع نيسان
ومعهم موتسكالت وقفت يف مكان أبعد بيراقبوا الطرق ،وكلهم ملثمين وشايلين سالح
وفيه شايلين حاجات زي العبوات عليها أسالك ،دخلوا املقعد(املجلس) زي ما سمعت،
وثبتوا الناس اللي قاعدين ،وقالوا لهم يال بالواحد اطلعوا ىلع النيسان وكان فيه تكفيريين
بيربطوا الناس اللي بيركبوا بالعقدة (غطاء الرأس للرجال) أو أي شئ ممكن ينربط بيه
ويقولوا لهم بصوا لتحت محدش يرفع رأسه ،أمروا الناس يوطوا صوتهم وهددوا حريم طلعن
من البيوت اللي جنبهم ىلع صوت الدوشة ،كانوا فيهم بيتكلموا بلهجة بدوية وفيه
بلهجة مصرية ،قالوا للحريم ادخلن جوه البيت ومحدش يبص وكانوا بيلوحوا بالسالح وهما
بيهددوا وبعدين مشيوا بالعربيات ووراهم وقدامهم موتسكالت ناحية الجنوب ،الدنيا يف
الجنوب صحراء بعد املزارع ،طبعا بالتليفونات الناس صارت تبلغ عن اللي صار ومحدش من
األمن اتحرك حتى يشوف ايه صار».
كما التقى فريق مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان مع «سلمان» أحد شهود العيان ىلع الواقعة ،قال:

«اللي صار كارثة يعني الواحد مش آمن ال يف بيته وال يف الطريق ،كيف يعني يوصل
التكفيريين بعربيات وموتسكالت نص القرية ويخطفوا الناس ومحدش يضرب عليهم طلقة
رصاص واحدة والقرية مليانه كماين جيش وشرطة ،مسئولية مين الناس املخطوفين؟ مين
يأمنهم ويطمن عيالهم عليهم؟ أو حتى يحسوا أن فيه حكومة بتدور عليهم ،يعني لو
التكفيريين قتلوا الناس املخطوفين هيكون فيه موقف من الحكومة؟ معتقدش زيهم زي
اللي قبلهم ناس بتضيع وما حد بيجبر خاطر أهاليهم».
بعد مرور  15يوما ىلع واقعة االختطاف ،أطلق التنظيم سراح  13من املدنيين املختطفين بينما بقي
مصير اثنين منهم مجهوال ،حتى أعلن التنظيم يف يونيو  2021عن قتله غريقد غانم ساملان و حسين
سويلم فرحان بمزاعم تتعلق بتعاونهم من الجيش املصري.
اختطاف  3مدنيين يف بئر العبد
أقدم عناصر من تنظيم والية سيناء التابع لداعش ىلع اختطاف الطالب يف معهد العريش للعلوم
التجارية ،أحمد محمود صالح 19 ،عام ،أحد أبناء قبيلة العقايلة ،والذي يسكن يف قرية الهميصة جنوب
غرب مدينة بئر العبد .ووفقا للشهادات التي حصل عليها فريق مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان ،فقد
جرت الواقعة بالقرب من قرية إقطية يف حدود الساعة السابعة صباحًا يف تاريخ  12أغسطس ،2021
حيث تم اختطاف أحمد بصحبة مالك املزرعة التي يعمل بها ويدعى ثابت مصباح الحارون .كما أن والد
«أحمد» كان قد جرى اختطافه يف مطلع العام الجاري ،بتاريخ  15فبراير  2021من منطقة «أرض الخير»
الواقعة بالقرب من قرية إقطية جنوب غرب بئر العبد .حيث اختطف من قبل مجموعة كانت تتنقل
بسيارة دفع رباعي تويوتا بيضاء اللون ،ثم أطلق سراح األب يوم  20فبراير بعد خمس أيام من عملية
اختطافه.
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قابل فريق املؤسسة «عيد» أحد أقارب أحمد لتقصى حقيقة ما جرى ،قال لنا يف شهادته:

«أحمد طالب يف املعهد التجاري يف العريش ،عنده  19سنة ،أحمد يف وقت الصيف أو ملا
يكون فاضي بينزل مع ابوه يشتغل ُمزارع يف منطقة كده قريبة من قرية إقطية أسمها
«أرض الخير» ،هي منطقة زراعية مفيهاش سكان مقيمين لكن فيها مزارعين بيشتغلوا
يف النهار و بيرجعوا لقراهم يف الليل .يف اليوم اللي أحمد اتخطف فيه ،كان يف راجل
اسمه «ثابت الحارون» ،هو صاحب املزرعة اللي بيشتغل فيها والد أحمد يف أرض الخير،
ثابت عدى ىلع البيت عندهم وسأل ىلع والد أحمد ،قالوا له مش موجود ،فقال ألحمد
تعال أنت معايا عندي شغل بسيط محتاجك فيه ،خرج أحمد معاه الساعة كانت  7الصبح،
فضلنا منتظرين رجوعه لحد الساعة  8يف الليل وما رجعش ،فخرجنا ندور ونسأل املزارعين
عنه محدش شافه خالص ،فضلنا مش عارفين عنه أي حاجة لحد تاني يوم ملا لقينا
صفحات ىلع اإلنترنت نشرت أن اإلرهابيين خطفوه ،بقينا نسأل ىلع ثابت الحارون صاحب
املزرعه علشان نعرف عن أحمد أي حاجة عرفنا إن صاحب املزرعة مخطوف هو وابنه اللي
عنده  12سنة من  3ايام قبل خطف أحمد ،ففهمنا أن ثابت الحارون ملا راح ياخد أبو أحمد
كان أصال مخطوف عندهم هو وابنه وأن اإلرهابيين هما اللي بعتينه يجيب عم محمود
وتحفظوا ىلع ابنه الصغير عندهم ،فلما ثابت الحارون ملقيش عم محمود يف البيت خاف
ىلع ابنه لو رجع لهم من غيره فأخذ أحمد بدل ابوه».
الحقًا علمت املؤسسة أنه جرى إطالق سراح املختطفين الثالثة بتاريخ  5سبتمبر  ،2021وأن ثابت الحارون
اضطر لدفع مبلغ مالي كبير كفدية للمسلحين من أجل إطالق سراحه.
اختطاف  10مدنيين وإصابة  3بطلقات نارية غربي سيناء
سجلت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان حدوث واقعة اختطاف جماعي  68جرت يف حدود الساعة الثامنة
شن تنظيم والية سيناء التابع لداعش هجومًا ىلع مقهى بقرية
من مساء يوم  31أغسطس  ،2021حيث ّ
بالوظة الواقعة غرب مدينة بئرالعبد شمال سيناء 120 ،كم غرب مدينة العريش ،حيث أحاط باملقهى
ثالث سيارات ترجل منها قرابة  15عنصرًا مدججين بأسلحة خفيفة.
وفقًا لشهود عيان التقى بهم فريق املؤسسة ،فإن الهجوم دام نحو  20دقيقة حيث داهمت مجموعة
مسلحة املقهى بينما انتشر بقيتهم حول املكان من الجهة الخلفية بهدف تأمين املنطقة .يف البداية
حاول املهاجمون ترهيب املتواجدين بإطالق الرصاص بشكل كثيف ،حيث تسبب ذلك يف خلق حالة من
الفوضى حاول استغاللها بعض املدنيين الشباب للهروب خوفا من الوقوع يف قبضة التنظيم ،قبل أن
يطلق عناصر داعش النار عليهم ويصيب ثالثة منهم .ثم قام التنظيم باختطاف  10مدنيين ،ممن كانوا
متواجدين داخل املقهى و أجبروهم ىلع الصعود إلى السيارات وانطلقوا بهم إلى مكان غير معلوم ،كما
قام املسلحون باالستيالء ىلع سيارتين مدنيتين أثناء الهجوم.
-68العريب الجديد« ،داعش» يصيب  3مرصيني ويختطف  5بهجوم عىل اسرتاحة يف سيناء 01 ،سبتمرب 22%/https://www.alaraby.co.uk/politics :2021داعش-22%يصيب-3-
مرصيني-ويختطف-5-بهجوم-عىل-اسرتاحة-يف-سيناء
عودة ُمل َّغ َمة
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حصلت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان من مصدر طبي ىلع بيانات املصابين الثالثة الذين جرى نقلهم
ملستشفى بئر العبد املركزي لتلقي اإلسعافات الطبية الالزمة ،وهم:
 -1علي مسعود علي 33 ،سنة

إصابة بطلق ناري يف الركبة

 -2محمد نصراهلل سليمان 27 ،سنة

إصابة بطلق ناري يف الحوض

 -3جابر حسن محمد الغفير 26 ،سنة إصابة بطلق ناري يف الركبة واسفل الظهر
كما حصل فريق املؤسسة ىلع أسماء جميع املختطفين ،وهم كل من:
			
 -1محمد نبيل السيد 35 ،عام

 -6عمر محمد سالم 18 ،عام

		
 -2نصر عليوة رشيد الجندي 49 ،عام

 -7محمد سالم عبد اللطيف 17 ،عام

		
 -3رضاهلل حسين رضاهلل رضوان 47 ،عام

 - 8باسل محمد عبداهلل 27 ،عام

		
 -4هاني نصر الجندي رشيد 35 ،عام

 -9حسام حسن رضاهلل 23 ،عام

		
 -5سالم أحمد السيد سالم األقرع 27 ،عام

 -10إبراهيم سليمان محيسن 40 ،عام

وفقًا لرواية شهود العيان ،فإن املقهى الذي شهد الهجوم كان يتواجد به عناصر (مناديب) من
املجموعات املتعاونة مع الجيش وقت الهجوم ،إال أنهم تمكنوا من الفرار لحظة وصول سيارات
املسلحين ،ورجح أن سبب الهجوم يعود لرغبة عناصر تنظيم داعش يف اعتقال مجموعة املناديب
م قبل هذه الواقعة بأسابيع
التي تعمل مع الجيش بسبب إقدامهم ىلع مهاجمة عنصرين من التنظي 
قليلة ،حيث سلموا أحد املسلحين للجيش وأصابوا آخر قبل أن يتمكن من الفرار.
الحقا وثقت املؤسسة بتاريخ  5سبتمبر  ،2021قيام تنظيم داعش بإطالق سراح  9من املدنيين
املختطفين ،وفور وصول املدنيين املخلى سبيلهم إلى قرية الهميصه نقلتهم قوات الجيش إلى
نقطة عسكرية يف قرية رابعة للتحقيق معهم بواسطة املخابرات الحربية ،وعندما تجمهر األهالي
أمام املعسكر مطالبين بإطالق سراح أبنائهم ،طلب منهم ضباط الجيش العودة إلى منازلهم ووعدوهم
بإطالق سراح أقاربهم وتوصيلهم الى منازلهم فور انتهاء التحقيقات معهم ،وهو ما حدث بالفعل.
يذكر أن أحد املدنيين املختطفين يدعى محمد نبيل لم يطلق سراحه بصحبة رفاقه ،حيث أرسل
التنظيم رسالة إلى أسرة محمد مع أحد املدنيين املخلى سبيلهم زعم فيها أن محمد مصاب ويتلقى
العالج ،وأنهم سيطلقون سراحه بمجرد تحسن حالته الصحية ،ولم تتمكن املؤسسة من معرفة مصير
محمد حتى لحظة كتابة هذه السطور.
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التقى فريق املؤسسة ب «خالد» ،وهو اسم مستعار ألحد شهود العيان ممن حضروا الواقعة ،قال:

«الشباب كانت قاعدة ىلع القهوة ،والشباب دول ال ليهم دعوة بالجيش وال بداعش
ومكانش ليهم أي عالقة باللي صار من أسابيع ملا مجموعة من بالوظة متعاونة مع
الجيش هجموا ىلع اثنين إرهابيين ،أهالي سيناء بطلوا يتدخلوا ،ألن الواقع اللي بيصير أنه
ملا بنبلغ الجيش عن ناس مشبوهة الجيش مبيتحركش ،ولو اإلرهابيين عرفوا أن حد بلغ
عنهم بيدبحوه ،فالناس بتختار السالمة ولو شافوا حد وشكوا فيه بيسيبوه يمشي وبعدين
يبلغوا الجيش ،أما املجموعة اللي مسكوا االثنين املسلحين من فترة دول ناس بتشتغل مع
الجيش وبتاخد فلوس ،بنقول عليهم مناديب لكن األهالي غالبة عايزين يعيشوا بسالم و
يربوا أوالدهم».
وأضاف:

«اللي حصل يومها إن فجأة لقينا  3عربيات داخلين علينا ،الناس اللي فكرت أنهم جيش
وكانوا خايفين هربوا ،والناس اللي شغالين مع الجيش هربوا برضو علشان افتكروهم
إرهابيين ،والباقين فضلوا قاعدين مكانهم ماتحركوش ألنهم يف حالهم ومش خايفين من
شيء .ملا املسلحين دخلوا علينا الكافيه أمروا كل املوجودين يخرجوا معاهم ،يف ناس
قاوموا ورفضوا يروحوا معاهم لكن ملا املسلحين ضربوا نار ىلع الناس اللي قاوموا ،الباقيين
خافوا وركبوا سيارات املسلحين .بعد ما املسلحين مشيوا اتصلنا ىلع االسعاف ،عربيات
اإلسعاف وصلت بعد ما املسلحين مشيوا بعشرين دقيقة تقريبا».
بعد قيام تنظيم والية سيناء بإطالق سراح  9من املدنيين املختطفين ،التقت املؤسسة باثنين منهم
لتتعرف ىلع تفاصيل معاناتهم خالل األيام التي قضوها يف قبضة التنظيم .تنشر املؤسسة يف هذا
التقرير جزء محددًا من شهادة املختطفين املخلى سبيلهم بناء ىلع طلبهم وحفاظا ىلع سالمتهم.
التقى فريق املؤسسة ايضا ب «سليم» ،وهو اسم مستعار ألحد شهود العيان ممن حضروا الواقعة،
قال:

«كنت خايف ومش مستوعب اللي بيحصل وحاسس إني يف حلم لكن مع األسف كان واقع
عايشينه أننا بالفعل مخطوفين عند داعش ،بدأنا ملا صحينا تاني يوم نتعرف ىلع بعضنا
الصوت كنا يف عشش جنب بعضها ولو حد اتكلم كنا بنعرف صوته ،أول واحد اتعرفت
عليه من صوته كان «هاني» ألنه كان بيصرخ من األلم وكان تعبان ،وبعدها عرفت بوجود
«نصر» و»رضاهلل» والبقية».
وأضاف:

«أول يوم بعد الخطف جابوا لينا األكل عبارة عن أرز وعيش محطوطين يف صفيحة
مقطوعة ،محدش رضي ياكل ألنه مش متعودين ناكل كده وطلبنا منهم نشرب بس،
هددونا لو ما أكلناش انهم مش هيدونا نشرب ،عشان كدة كل واحد أكل لقمة وقلنا مش
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قادرين ،األكل مرة واحدة يف اليوم واملياه كانت بحساب شديد ،ملا طلبت أدخل الحمام
الحارس أخدني وأنا عيني متغمية ومشينا شوية يف الرمل ،وبعدين الحارس قال لي اعمل
حمام هنا يف الخالء ،احساس صعب ومهين لكن مكانش فيه بديل ألنه القواعد كانت ان
الحمام مسموح مرة يف اليوم وممنوع الحمام بعد املغرب .أكتر حاجة ك ّنا خايفين منها
الطيران كنا بنسمع صوت قصف قريب ،وك ّنا مرعوبين يف كل لحظة إن طيارة تقصفهم
وتقصفنا معاهم».
قال سليم:

«يف اليوم الثاني بدأوا التحقيق معانا ،الطريقة أنهم كانوا بياخدوا واحد واحد لعشة غير
اللي كنا قاعدين فيها ،والشخص اللي حقق معانا شخص جديد غير الناس اللي اتعاملنا
معاهم طول فترة اختطافنا ،األسئلة كانت مين من املوجودين شغال مع الجيش ،ومين
الناس اللي شغاله مع الجيش يف القرية وسألني عن أكثر من شخص من القرية كان عارف
اسماءهم ،خلونا نفتح التليفونات طبعا وفتشوها ،كانوا بيدوروا ىلع صور لينا مع الجيش
أو أرقام لضباط ىلع التليفونات ،اللي بيتحقق معاه بيرجع للعشة تاني .كانوا بينقلونا
من مكان ملكان كل يوم مرة أو مرتين ،واللي فينا عينه بتتعبه من العصبة كانوا بياخدوه
بعيد شوية ويخلوه يفتح عينه وهو حاطط راسه بين رجليه ملدة دقيقة او اتنين وبعدين
يربطوه تاني ويرجعوه للعشة .بعد التحقيقات يف اليوم التالت فكوا من رجلينا وايدينا
السالسل الحديد وقالوا متحاولوش تهربوا واال هتموتوا ،محدش فينا أصال كان بيخطط
للهروب ،كنا مرعوبين».
وأضاف:

«يف اليوم السادس واألخير لينا هناك مقالوش لينا هنفرج عنكم ،أخذونا بعد صالة
الظهر وقسمونا مجموعات كل مجموعة مكونة من شخصين ،وفضلوا يمشوا بينا مسافة
كبيرة ،كانوا بيطلبوا م ّنا نتخبى يف وسط سبط مجهزينه (السبط اسم شجرة صحراوية)،
عشان اليوم ده كان فيه طيران كتير فوقنا ،بعد ساعتين تقريبا ركبونا عربية ،يف العربية
اتجمعنا كلنا ألول مرة يف مكان واحد لكن بدون سالم االقرع وعمر محمد و محمد نبيل
دول معرفناش هما فين وملا سألنا عنهم مجاوبوش .يف الوقت ده املسلحين قالوا لنا
أنتم خالص مروحين ،وقفوا بالعربية يف مكان جبل (صحراء) وطلبوا مننا ننزل ورجعوا لنا
الحاجات الشخصية اللي أخدوها منا يف أول ليلة ما عدا التليفونات ،اللي كان معاه تليفون
أعطوه ثمنه إال هاني كان معاه تليفون قديم فرجعوا تليفونه له ،وقالوا لينا هتمشوا يف
االتجاه ده ويف الليل هتالقوا كشافات منوره دي قرية الهميصه ،قدام القرية فيه معسكر
للجيش ممنوع تدخلوا القرية من ناحية املعسكر عشان هيضربوا عليكم نار لو قربتم من
املكان»
وأضاف سليم:
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«قبل ما نبدأ نتحرك يف اتجاه قرية الهميصه ،عقرب قرص واحد مننا يف رجله وفضل
يصرخ ووقع ىلع األرض ،ربطناها بمحرمه (شال) ،وبعدين حملنا الراجل املصاب شوية
عشان نمشي من املكان بسرعة ،وبدأنا نشيل ونسند فيه بالدور ،كان كل همنا إن احنا
نبعد من املكان بسرعة .فضلنا نمشي لغاية الساعة واحدة ونصف يف الليل ،ملا قربنا
لقرية الهميصة كان معسكر الجيش قدامنا وحصل بيننا اختالف نمشي يف أي اتجاه
وصوتنا ارتفع ،فاملعسكر بدأ يضرب نار كتير ناحيتنا وفيه معسكرات تانية بدأت تضرب نار
سامعينها قريب منا خالص ،واحنا من الخوف فضلنا نزحف ملسافة كبيرة خايفين نقف
تيجي فينا رصاصة وبعدين اتخبينا يف بيت مهجور».
ثم أكمل قائال:

«كان معانا مهندس من شركة املواسير كان مخطوف قبلنا وسابوه معانا قال لهاني اتصل
ىلع خدمة الطوارئ واحنا كنا مستغربين ازاى ومفيش شبكة ممكن حد يرد علينا ،وهاني
جرب االتصال وفعال رد علينا النجدة من القاهرة ،وقلنا ليهم احنا كنا مخطوفين عند داعش،
قالوا هنحول املكاملة ىلع العريش وبعدين العريش حولتنا ىلع معسكر الجيش يف
رابعة ،وملا الضابط يف املعسكر عرفنا واتأكد من أسماءنا ،قال هنضرب نار من املعسكرات
وانتوا قولوا لينا الضرب قريب واال بعيد عشان نحدد مكانكم وبالفعل الضرب فضل ينتقل من
بعيد لحد مقرب منا خالص ،فالضابط قال كدة عرفنا مكانكم بالضبط خليكم لحد الصبح
ومحدش يقرب من املعسكر إال يف النهار».
وأضاف:

«أول ملا النهار طلع لقينا العساكر يف معسكر الهميصة بتنادي علينا من بعيد ،وبدأنا نقرب
واحنا خايفين لحد ما وصلنا ليهم وأخدونا جوا املعسكر وطلبوا اإلسعاف عشان باسل محمد
مصاب يف رجله من قرصة العقرب .جابوا لينا فطور وبعدين نقلونا ملعسكر رابعة وهناك
الضابط قال لينا احنا كنا متابعينكم لحظة بلحظة والرئيس السيسي كان مهتم بكل
التفاصيل ،والطيران ضيق ىلع التكفيريين عشان كده سابوكم ،وبعدين سألونا عن تفاصيل
اللي حصل والضابط طلب منا نسجل فيديوهات وقال إنه مش هيعرضها ىلع اإلعالم لكن
هتروح للرئاسة ،وسجلوا معنا فيديو لكل واحد لوحده ،وطلب مننا نقول اسمنا و بياناتنا
الشخصية ونشكر الجيش اللي حررنا من الخطف ،وبعدين طلعنا يف املدرعات الكبيرة
ووصلنا ألهلنا الحمد هلل».
التقى فريق املؤسسة ب «فيصل» ،وهو اسم مستعار ألحد شهود العيان ممن حضروا الواقعة ،قال:

«املسلحين ربطوا أيدينا وراء ظهورنا وحطوا قطعة قماش ىلع عينينا تحت تهديد
السالح ،بعد كدة طلعونا عربيات كانت معاهم ،وزعونا ىلع كذا عربية ،أعتقد انهم مشيوا
بينا يف اتجاه الجنوب من طريق قرية الشوحط وده قدرت أعرفه من مطبات السرعة اللي
يف الطريق ،يف الوقت ده كان معايا اتنين مخطوفين غيري يف العربية اللي كنت فيها،
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وك ّنا فاكرين انه احنا بس اللي اتخطفنا ،لكن اتفاجئنا يف تاني يوم انه فيه ناس غيرنا،
وده عرفناه من خالل أصواتهم ،ألنهم كانوا مغطيين عيوننا .نزلنا من العربية اللي كنا فيها
وركبنا عربية تانية غيرها ،ومشينا بالعربية حوالي ساعة لحد ما وصلنا ملكان يف الصحراء،
ألنه كنا بعد ما نزلنا مشينا شوية يف الرمل وبعدين دخلونا عشش ،وقالوا لنا ناموا مكانكم
وبعدين صحونا لصالة الفجر ،وصلينا معاهم واحنا عيوننا متغطية ،هما حذرونا من محاولة
رفع العصبة عن العين ،الصبح نقلونا مكان تاني وربطونا بسالسل حديد من رجلينا وايدينا.
طول فترة وجودي عندهم كنت بفكر يف مصيري وحسيت إني هموت ومش هخرج ابدا
من املكان ده ،وكان دايما بيجي يف بالي الصور والفديوهات اللي بنشوفها واملسلحين
بيدبحوا أو بيقتلوا ناس خطفوهم زينا».
يحظر القانون اإلنساني الدولي أعمال االختطاف واالختفاء القسري ،وينص إعالن األمم املتحدة بشأن
ً
انتهاكا لجملة من الحقوق منها
االختفاء القسري ،املعتمد باإلجماع ،ىلع أن االختفاء القسري يشكل
الحق يف االعتراف بالشخص أمام القانون ،والحق يف الحرية واألمن الشخصي ،والحق يف عدم إخضاعه
للتعذيب ،واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة من الكرامة وأنه ينتهك الحق يف الحياة
ّ
تهديدا خطي ًرا له ،كما اعتبره النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه «جريمة ضد
يشكل
أو
ً
اإلنسانية».
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 -٣مصادرة ممتلكات املدنيني

يمثل سلوك التنظيم املتمثل يف التعدي ىلع ممتلكات املدنيين ومصادرتها دون وجه حق نمطًا
متكررًا من االنتهاكات املتفشية بكثرة يف شبه جزيرة سيناء وخصوصا خالل السنوات الثالث األخيرة ،فقد
اعتاد تنظيم داعش مؤخرا ىلع مداهمة منازل ومزارع املدنيين للحصول ىلع طعام أو قطع الطرق ألخذ
سيارات املدنيين باإلكراه كأهداف يرونها سهلة ،وذلك بعد أن فقد التنظيم جزءا كبيرا من زخمه وربما
مصادر تمويله خصوصا بعد سقوط التنظيم األم يف سوريا والعراق  .إضافة إلى أنه منذ عام  2018وىلع
وقع انطالق العملية الشاملة يف سيناء ،خضعت الحياة اليومية يف شمال سيناء إلى قيود أعاقت الحياة
اليومية للمواطنين ،إذ حدد مقدار و أنواع املؤن الغذائية والبضائع التي يسمح عبورها إلى مدن وقرى
املحافظة كإجراء أمني اتخذته السلطات املصرية أدى الستحالة حياة سكان سيناء جحيما ،لكنه بالتبعية
أدى ىلع األرجح لحصار املسلحين غذائيا ،كما فرضت السلطات وجوب التنسيق املسبق معها لدخول
البضائع لبعض املناطق ،وهو ما أفضى إلى وجود شح يف املواد الغذائية يف املنطقة .وكان سلوك
الجيش يرقى للعقاب الجماعي املؤثم يف القانون الدولي ويعكس الفشل األمني يف استهداف جيوب
وعناصر التنظيم دون تجويع آالف السكان جماعيا .كان شح البضائع ونقصها إذن واحد من الوجوه التي
توضح كيف سقط سكان سيناء فريسة بين مطرقة الجيش وسندان مسلحي التنظيم.
خالل فترة التقرير وثقت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان عشرات من حاالت التعدي ىلع ممتلكات
املدنيين التي قام بها التنظيم ونشرت بعض منها يف تقاريرها الشهرية ،حيث اعتمدت يف ذلك ىلع
تقصي ميداني ولقاءات أجرتها مع الضحايا.
نهب ممتلكات املدنيين يف بئر العبد
وثق فريق املؤسسة بتاريخ  1يناير  ،2021قيام مسلحون تابعون لداعش بخطف  9مدنيين من مزرعة
دواجن 69تقع يف قرية «التلول» التابعة ملدينة بئر العبد .أوضحت روايات اثنين من األهالي أن املدنيين
التسعة جرى اختطافهم أثناء سطو املسلحين ىلع أكثر من  2000دجاجة يف مزرعة أهلية لتربية
الدواجن ،وأن الذين جرى خطفهم هم من العاملين يف املزرعة ،وأن التنظيم أطلق سراحهم بعد  3أيام
من اختطافهم ،إذ استخدمهم املسلحين يف نقل الدواجن وتفريغ الحمولة ثم إعادتهم ملنطقة بالقرب
من قرية «التلول» شرق بئر العبد.
نهب منازل املدنيين يف الشيخ زويد
استهل أهالي حي «الكوثر» السكني يف مدينة الشيخ زويد العام الجديد بواقعة نهب واستيالء 70ىلع
املواد الغذائية من قبل مسلحي تنظيم والية سيناء يف واقعة وثقتها مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان
-69العريب الجديد« ،والية سيناء» يرسق املواطنني بعد رضبات الجيش املرصي 06 ،يناير /https://www.alaraby.co.uk/politics :2021والية-سيناء-يرسق-املواطنني-بعد-رضبات-
الجيش-املرصي
 -70النرشة الحقوقية لشهر يناير ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 14 ،فرباير 61/https://sinaifhr.org//show :2021
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بتاريخ  3يناير  .2021فقد استغل عناصر تنظيم والية سيناء الضباب واألحوال الجوية السيئة للتسلل فجرا
لبيوت األهالي يف أطراف الحي .التقت املؤسسة بعدد من شهود العيان من السكان املحليين لتقصي
حقيقة ما جرى.
قال لنا «حسين» وهو موظف حكومي يسكن يف حي الكوثر:

«قبل الفجر سمعت خبط جامد ىلع باب واحد من الجيران ،وهو موظف زينا ،سمعت كالم
بصوت واطي جدا ،وكان الكالم باللهجة املحلية املعروفة هنا ،طبعا خفت أطلع وربنا
ستر محدش منهم جا ىلع بيتي ،ولكن عرفت من جاري أنهم أخذوا منه بطارية عربيته
وبطاريات  3عربيات تانية من عربيات األهالي ،وعرفت أنهم هددوا واحد وزوجته بالسالح ملا
حاولوا االستنجاد بالجيران ،والست أصيبت بصدمة ملا شافتهم خافت يموتوها ،لغاية الحين
نفسيتها تعبانه وخايفه».
زاوية أخرى كشفتها شهادة «رائد» أحد سكان الحي ،وهو يعمل أيضا كموظف حكومي ،حيث قال
ملؤسسة سيناء:

«نفضوا سوبر ماركت ملك واحد من عيلة العكور ،أخذوا كل اللي فيه بعد ما كسروا الباب
وحملوا البضاعة ىلع عربة كارو مملوكة لألهالي و اتجهوا ناحية قرية الوفاق يف رفح،
بس هما استغلوا الشبورة و انعدام الرؤية اللي كانت مقفلة الدنيا وما بتشوف قدامك كثير
والكماين غالبا ما شافتهم».
واقعة أخرى رصدها فريق املؤسسة جرت بالتزامن مع الواقعة السابقة ،جرت أيضا يف قرية الجورة
التابعة ملدينة الشيخ زويد ،حيث نال أهالي قرية «الجورة» نصيبهم من السلب والنهب من قبل
عناصر تنظيم والية سيناء .التقت املؤسسة ب «طالل» أحد السكان املحليين بقرية الجورة ،قال لنا:

«قبل الفجر والشبورة مغطية الدنيا ،سمعنا صوت عربية قريب من مدرسة التجارة ىلع
طرق القرية الشمالي ،وبعدين سمعنا ضرب نار كثير ،طبعا ما عرفنا ايش القصة غير الصبح،
ملا عرفت من الجيران أن التكفيريين كسروا دكان وخذوا منها شوية بضاعة مش كثيرة بس
هما ما عرفوا يشيلوا الدقيق اللي يف دكانة التموين ،اللي كان فيها حوالي  5طن دقيق
كانت نصيب األهالي للشهر الجديد ،والحمد هلل ما قدروا ياخذوها عشان الشباب املسلحين
اللي شغالين مع الجيش رصدوهم وضربوا نار ناحيتهم ،وهما شردوا بعربيتهم ناحية رفح..
بس واهلل الناس خايفين ألنه الطريق الشمالي للقرية مش محمي كويس وهذا مكان سهل
التسلل منه».
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سلب سيارة مدنية يف منطقة جعل جنوب مدينة بئر العبد
يف تاريخ  17أبريل  ،2021قام عناصر من تنظيم والية سيناء بخطف سيارة 71ربع نقل مملوكة ألحد التجار
عند التفافه من طريق فرعي يف منطقة «جعل» تجنبا لالنتظار غير املبرر لفترات طويلة عند كمين
للجيش املصري يشرف ىلع الطريق الدولي ومدخل طريق جعل بالقرب من مدينة بئر العبد بشمال
سيناء.

قابلنا «عصام» سائق سيارة نصف نقل من العريش وهو أحد شهود العيان ملا جرى ،قال « :سواق العربية
اختار أن يلف من طريق فرعي قبل كمين «جعل» بتاع الجيش اللي ىلع الطريق الدولي علشان بيأخر
العربيات وقت طويل من غير داعي ،السواق حب ينجز أموره علشان يوصل بدري للعريش عشان يوصل
الحمولة بتاعت العربية اللي هي عبارة عن بهارات ومستلزمات عطارة ،حظه السيء قابله يف الطريق
االلتفايف مسلحين تكفيريين ،وقفوه ،طبعا السواق انرعب من املوقف ،أخذوا منه العربية وحمولتها،
وأعطوه الرخصة والبطاقة ،ومشوه ،طبعا هو راح للكمين اللي يف مدخل بئر العبد عشان يبلغ ىلع
اللي صار معاه ،الكمين قام بتحويله ىلع األمن الوطني عشان يتحقق معاه ،وهو اآلن محجوز ربنا أعلم
بظروفه .سواقين تانيين تعرضوا لنفس املوقف بس خايفين يبلغوا علشان األمن الوطني هيتهمهم
أنهم لفوا عن الطريق الرسمي بتهمة أنهم يكونوا قاصدين يودوا بضاعة للتكفيريين .وطبعا هذا مش
ممكن ،كماين الطريق يف بئر العبد بتأخر العربيات وقت طويل جدا ومش مبرر رغم أن نفس السيارات
بتكون تم تفتيشها يف الكماين اللي قبلها بكام كيلومتر و قبلها كمان تم تفتيشها يف األنفاق
واملعديات بشكل مرهق وطويل كمان».
ُيعد نهب املمتلكات واألموال وما يف حكمها جريمة يتعين محاسبة من يقوم بها ،وقد ُحظرت يف
البروتوكول الثاني اإلضايف إلى اتفاقيات جنيف  ،1977كما أوضح النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية بأن النهب هو «جريمة حرب» يف النزاعات املسلحة الدولية وبمقتضى ما ورد فيه بأن «نهب
ّ
يشكل جريمة حرب يف النزاعات املسلحة غير
أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة»
العرف والسلوك الدولي ويف الدول التي عاشت أحواالً من النزاعات املسلحة أن النهب
الدولية» ،كما ب ّين ُ
ُيعد جرمًا يف أي نزاع مسلح.

 -٤قتل خارج إطار القانون

سجلت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان حاالت قتل ملدنيين ىلع يد داعش بذريعة قيامهم بتقديم
خدمات للجيش أو تقديم معلومات أمنية حول نشاط املسلحين .يعتبر مسلحو التنظيم أن أي خدمة
أو مساعدة للقوات األمنية هي بمثابة أعمال عدائية له ،72ومنها العمل يف مشاريع إنشاءات أو مصانع
تابعة للجيش وكذلك نقل املدنيين للمؤن والوقود ألفراد الجيش يف الكمائن العسكرية يف بعض
املناطق امللتهبة.73
 -71النرشة الحقوقية لشهر أبريل ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 09 ،مايو 86/https://sinaifhr.org//show :2021
-72سيناء ..مسلحون يقتلون تسعة سائقني ويشعلون النار بشاحناتهم ،روسيا اليوم 10 ،نوفمرب 909353/https://arabic.rt.com/middle_east - 2017
-73مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان ،تقرير»ودنا نعيش» ،مقابالت أجرتها املؤسسة مع عدد من السكان املحليني يف الفرتة بني 98/https://sinaifhr.org//show :2020 - 2019
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وىلع الرغم من أن هؤالء املدنيين ال يشاركون يف أي أعمال عسكرية أو عدائية ،إال أن تنظيم داعش
يستخدمها كذريعة الستهدافهم بحجة أن فعلهم هذا هو انخراط يف النزاع لصالح الجيش وأحيانا
يهاجمهم بدعوى الردع وبث الذعر ملنعهم من مساعدة الجيش.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه من منظور القانون الدولي اإلنساني فيمكن التفريق بين نوعين من السكان
املتعاونين مع الجيش:
النوع األول :ما ُيطلق عليه األهالي اسم املناديب .وهؤالء يدخلون يف تعريف املقاتلين وفقا للقانون
الدولي ألنهم يف كثير من األوقات مسلحين ،ويشاركون يف العمليات العسكرية من التفتيش واالعتقال
والقتل.
النوع الثاني :هم مواطنون عاديون ال عالقة «نظامية» لهم مع الجيش أو القوات الحكومية وإنما
يحاولون مراعاة مايعتبرونه مصالحهم ،وهؤالء قد يقومون بالتبليغ عن نشاط املسلحين من أجل حماية
بيوتهم أو ممتلكاتهم أو أرواحهم ،أو يرتبطون بمصالح اقتصادية أو يعملون يف مشاريع تابعة للجيش
املصري .وهم يتمتعون بالحصانة الكاملة التي يضفيها القانون الدولي ىلع املدنيين.
ومن منطلق القانون أيضا ،فإنه حتى إن قام منتسبو والية سيناء باعتقال مندوب ثبت تعاونه مع
الجيش ،فإنه يعتبر من أسرى الحرب وتجري عليه القواعد التي ينظمها القانون الدولي لحماية أسرى
الحرب من سوء املعاملة واإلعدام.
خالل فترة التقرير وثقت مؤسسة سيناء العديد من االنتهاكات ،من بينها مقتل فتى لم يتجاوز الثامنة
عشرة من عمره 74كما وثقت قتل التنظيم المرأة مدنية غير منخرطة بالنزاع قتلت بجوار زوجها املتهم
لدى التنظيم بالتعاون مع الجيش .قابلت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان عددا من سكان شمالي سيناء،
ممن كانوا شهودًا أو تربطهم عالقة قرابة مع ضحايا عمليات قتل وإعدامات نفذها تنظيم داعش .بعض
هذه الجرائم اعترف التنظيم صراحة بالقيام بها عبر بياناته املكتوبة أو إصداراته املرئية تحت مزاعم
مختلفة من بينها التعاون مع السلطات املصرية أو رفضهم االنصياع ألوامر التنظيم أو اختالفهم الفكري
معه.
وثقت مؤسسة سيناء  15حالة قتل خارج إطار القانون التي طالت مواطنين غير مقاتلين خالل الفترة التي
يغطيها التقرير ،وتركزت معظمها يف بئر العبد والشيخ زويد والحسنة .75يشترك هؤالء الضحايا يف أنهم
كانوا غير منخرطين بالنزاع ولم يتخلوا عن حصانتهم كمدنيين التي تقرها القوانين الناظمة للنزاعات.

-74أبرز االنتهاكات التي وقعت يف شهر فرباير بسيناء ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 10 ،مارس 69/https://sinaifhr.org//show :2021
-75مقابالت مع عدد من السكان املحليني خالل عام 2021
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األب معتقل لدى الجيش واالبن ذبحه املسلحون
و ّثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان بتاريخ 5
فبراير  2021وقوع جريمة مر ّوعة يف قرية الشالق
التابعة للشيخ زويد ،حيث قتل الطفل أحمد فراج
سليمان فراج الكيكي ،76البالغ من  16عاما ،بحجة
التعاون مع األجهزة األمنية.
التقت مؤسسة سيناء مع «نضال» أحد سكان
القرية ،والذي قال واصفا املشهد املفزع لـ جثمان
الصبي:

«يدوب رأسه متصل بجسمه بحتة من جلده،
القصة حصلت الواقعة يف الليل ملا عناصر
من داعش تسللوا وخطفوا «أحمد» وبعد ساعة لقيناه مذبوح ومرمي جنب عنبر فراخ يف
القرية ،بالقرب من منزل عضو مجلس النواب عن شمال سيناء «عايدة السواركة» ،الدم كان
مغطي جسمه وعليه عالمات ضرب يمكن بسكين ما بعرف ،وطبعا الصبح نقلوا جثته
ملستشفى الشيخ زويد والناس بلغوا الكمين يف قرية الشالق ولكن ما حد تدخل ،نقلوا
جثته من مستشفى الشيخ ملستشفى العريش العام وبعدين نقلوه لبورسعيد عشان
الطبيب الشرعي يعاين جثته ويطلعوا تصريح الدفن .أحمد الولد الوحيد ألمه ،وله  3أخوات
بنات بيرعاهم وهو اللي بيصرف ىلع البيت ،هو بيشتغل غفير مع الشركة اللي بتعمل
الطريق الجديد يف الشالق ،أبوه اعتقله الجيش من حوالي  4سنين ومن يومها مختفي ما
حد بيعرف عنه حي وال ميت ،اهلل يجبر بخاطر أمه وأخواته».
قتل عمد خارج نطاق القانون ألب وولده يف الحسنة
وثق فريق املؤسسة بتاريخ  11مارس  ،2021قيام مسلحون يرجح أنهم من
تنظيم داعش باستهداف سالمة سويلم ترابين 40 ،عام ونجله عبدالعزيز
سالمة سويلم القمبيزي ترابين ،البالغ من العمر  20عام يف تجمع
«املشبه» بقرية «الحمه» التابعة ملركز الحسنة بوسط سيناء ،77حيث
تسللوا إلى منزل الضحايا وقتلوا عبد العزيز داخل املنزل بينما واختطفوا
والده سالمة ،والذي ُعثر ىلع جثته يف أطراف القرية بعد عدة ساعات.

-76منشور كتبه الصحفي أرشف سويلم عرب حسابه الشخيص عىل فيسبوك بتاريخ  5فرباير  ،2021تاريخ الزيارة  9فرباير https://www.facebook.com/permalink. :2021
100024427067770=php?story_fbid=pfbid0MHUbpWkTyYuxE76zJ9fqXrZpZEBKvrg5TkkEswAjcKzKTv2RpchGQJHu3cSgmcgTl&id
-77العريب الجديد« ،داعش» يقتل فتى مرصياً ويختطف والده وسط سيناء 11 ،مارس :2021
22%/https://www.alaraby.co.uk/politicsداعش-22%يقتل-فتى-مرصياً-ويختطف-والده-وسط-سيناء
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تواصل فريق مؤسسة سيناء مع «صالح» أحد سكان املحليين باملنطقة ،قال:

«التكفيريين دخلوا البيت الفجر ،البيوت يف املنطقة بعيدة عن بعض ،كسروا الباب وملا
شافوا الشاب عبدالعزيز مسكوه ووجهوا السالح يف وجهه وجمعوا الحريم يف غرفة جوه
البيت وقفلوا عليهن ،وملا الحاج سالمة قام من النوم بسبب الصوت العالي املسلحين قتلوا
عبدالعزيز وربطوا ابوه سالمة ونقلوه معهم يف عربية من نوع نيسان وطلعوا بين الجبال
بسرعة كبيرة .لكن طبعا الدنيا قامت ىلع ضرب النار وملا الناس شافوا العربية مبتعدة،
راحوا ىلع بيت سالمة القمبيزي وعرفوا القصة ،كل واحد من األهالي اخذ عربيته علشان
يلحقوا التكفيريين لكن ما حد طالهم ،قبل العصر بشوية الناس لقوا جثة سالمة القمبيزي
مضروب بالرصاص يف الرأس يف منطقة جنب القرية وكانوا نقلوا جثة الولد قبل الظهر
ملستشفى اإلسماعيلية الجامعي علشان تصاريح الدفن و الحقوه أبوه آخر النهار».
أوضحت مصادر أهليه لفريق املؤسسة إلى أن القتيل سالمة سويلم القمبيزي هو من وجهاء وكبار
املنطقة ،ووالده املتوفى قاضي عريف شهير من قبيلة الترابين ،ورجحت املصادر إلى أن سبب
االستهداف والقتل قد يعود لعالقات سالمة القمبيزي الواسعة مع السلطات الحكومية بصفته أحد
وجهاء املنطقة املعروفين.
ً
الحقا أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم ،78ووصف القتلى بأنهم من «الصحوات» ،وهو اللقب
الذي يطلقه التنظيم ىلع املدنيين املتعاونين مع القوات املسلحة.
قتل عمد غير قانوني يف البرث
وثق فريق املؤسسة بتاريخ  5أبريل  ،2021قيام مسلحون من تنظيم داعش بقتل محمد سليمان سلمي
ابو نقيز ،79أحد أبناء قبيلة الترابين ،وذلك بزعم أنه أحد عناصر «الصحوات» ،وهي الكنية التي يطلقها
ىلع عناصر اتحاد من أبناء قبائل سيناء املعاونة للجيش يف عمليات القتال.
ووفق إصدار مرئي نشره تنظيم والية سيناء بتاريخ  5أبريل  2021يف حسابات عدة يف موقع تويتر ،فإن
عملية قتل محمد ابو نقيز جرت من خالل قيام عنصر ملثم يرتدي مالبس سيناوية تقليدية بإطالق
الرصاص ىلع رأسه من سالح كالشينكوف بعدما أجبر الضحية ىلع حفر قبره بيديه ،قال التنظيم يف
بيانه بخصوص الواقعة إن محمد تم اعتقاله قبل خمسة شهور ،وأنه عضو يف «الصحوات» ،ولم يتضح
من من خالل اإلصدار املرئي وقت إعدام الضحية ،كما لم تعثر عائلة الضحية أو السلطات ىلع الجثمان.

 -78تغريدة عرب تويرت نرشها الباحث املتخصص يف شئون مرص وليبيا « »Oded Berkowitzتستعرض تبنى داعش للهجوم ٢٨ ،مارس /https://twitter.com/Oded121351 :٢٠٢١
1376056850098053122/status
-79النرشة الحقوقية لشهر أبريل ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 09 ،مايو 86/https://sinaifhr.org//show :2021
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قابلت مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان «حسن» أحد السكان املحليين يف قرية البرث ،والذي قال:

«قبل  5شهور تقريبًا ،طلع محمد علشان يتصل بالتليفون يف تل عالي بيسموه» قوز اإلرسال» ،علشان
يلقط شبكة محمول يف منطقة قريبة من قرية العجراء ،ألن شبكة املحول ضعيفة جدًا يف املنطقة،
وراح للمكان بموتسيكل ما معاه حد ،وهذا مكان يعتبر متوسط ما بين التكفيريين وما بين شباب اتحاد
القبائل ،وشباب اتحاد القبايل افتكروه داعشي فضربوا نار عليه ،ولكن هو هرب من الخوف ،ومن يومها ما
حد عرف عنه حاجة ،بس هو مش عنصر يف اتحاد القبايل وال هو تبع داعش ،بس كان يف مكان غلط
االثنين شكوا فيه واملسكين راح».

فيديو نشره تنظيم داعش يف  5أبريل  2021غبر منصات التواصل االجتماعي يوثق لحظة قت الضحية

قتل عمد غير قانوني يف بئر العبد
رصدت املؤسسة بتاريخ  11أبريل  ،2021إعالن تنظيم والية سيناء يف إصدار مرئي بثته وكالة أعماق
التابعة للتنظيم بإقدامه ىلع قتل مواطنين اثنين هما محمد إبراهيم حمدان  22عام من قرية مصفق،
وسويلم أحمد سويلم منصور  44عام من قرية سلمانة ،التابعتين ملدينة بئر العبد .وتضمن اإلصدار
مشاهد قام فيها إحدى الضحيتين بحفر قبره بيديه وقام عنصر من التنظيم مكشوف الوجه بإطالق
الرصاص عليه من الخلف ،كما جرى قتل الضحية الثانية رميا بالرصاص ،ولم يستدل األهالي ىلع موقع
الجثتين حتى اآلن.
ويكشف االصدار عن اعترافات للمختطفين االثنين -والتي من املرجح أنها أخذت باإلكراه -يكشفان فيها
عن تعاونهما مع الجيش ،إال أن العديد من األهالي أشاروا إلى تناقض الروايات وأن ما ذكره اإلثنين غير ما
هو معروف عنهم .وكما ذكرنا سابقا ،فإنه حتى يف حالة ثبوت اشتراك شخص ما يف القتال وتحوله
إلى من عنصر مدني إلى عنصر عسكري يمكن استهدافه وفقا لقوانين الحرب ،فإن هذا ال يبرر اإلعدامات
امليدانية لذلك الشخص عند وقوعه يف األسر .وتلك اإلعدامات واملعاملة املهينة والال إنسانية التي
تسبقها هي جرائم حرب يؤثمها القانون الدولي.
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التقى فريقنا امليداني مع «سعيد» أحد السكان املحليين من قبيلة الدواغرة ،قال:

«الشهيدين من قبيلتنا وتم اختطافهم من حوالي  43يوم قبل ما التكفيريين ينشروا
الفيديو ،محمد بيشتغل صياد يف بحيرة البردويل ،التكفيريين خطفوه هو وأبوه ،وأخدوهم
من قلب سيارته من وسط قرية مصفق ،قلبي انفطر ملا شفته أمس يف الفيديو ،واهلل أنه
ال بيعرف جيش وال شرطة ،شاب بسيط جدًا وملوش عالقة بأي شي مات ظلم ،وأبوه الحاج
«إبراهيم» ما بنعرف عنه شي للحين .أما سويلم خطفوه من داره يف قرية سلمانة ،سويلم
بيشتغل يف بيع السمك ،عنده مطرح بيبيع فيه السمك ومعروف لكل الناس يف املنطقة.
شفته يف الفيديو بيقول وهو مجبر يقول هذا الكالم انه بيوصل ضباط بسيارته املالكي،
سويلم واهلل ما عنده سيارة مالكي! عنده عربية ربع نقل بينقل بيها السمك وال عمره ركبها
ضابط .الوضع صار كارثي واهلل ما حاسين باألمان ال يف بيوتنا وال عربياتنا وال يف الشوارع وال
يف أي مكان ،الخطف والقتل صار يف الشوارع ،يا راجل اإلرهابيين بيعملوا كماين يف الطريق
الدولي وبيفتشوا العربيات ويشوفوا بطايق الناس وكماين الجيش والشرطة يف كل مكان،
شي يخلي الحليم حيران».

صور متداولة ىلع مواقع التواصل االجتماعي للضحيتين سويلم ومحمد

ويف شهادة أخرى حصل عليها فريق املؤسسة ،تحدثنا الى «سيد» أحد سكان قرية السادات التابعة
ملدينة بئر العبد ،وسألناه عن حيثيات تعاون األهالي مع القوات األمنية ،قال:

«إن بعض الشباب بيتعاون مع الجيش ألسباب مختلفة زي انه عايز يخدم بلده أو عشان
النفوذ لكن كثير من الناس بيختار السالم والبعد عن املشاكل ،تعامل كثير من األهالي مع
األمن غالبا بيكون يف نقل املاء أو توصيل أكل للكماين وهذا طبعا شئ ال يمكن ملواطن
رفضه ،الناس علشان يمشوا حالهم وهما رايحين ملزارعهم أو محالت أرزاقهم بيمروا ىلع
كماين وبيطلب منهم العساكر أحيانا طلبات و علشان يمشوا حالهم بينقلوا املاء أو األكل
للكماين لكن ما بيطلعوا حمالت مع الجيش ،لكن املشكله ان التكفيريين بيشوفوا حتى
توصيل املاء فعل يستحق القتل ،التكفيريين بهددوا األهالي علشان هما ضعاف وعلشان
ينشروا الخوف والرعب بين الناس ..وكمان مفروض أن الجيش يأمن القرى كويس ،يعني اللي
ماشي ىلع الطريق الدولي ما بيسلك من الكماين ولكن ورا القرى الدنيا فاتحة ومش متأمنة
كويس».
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إن قيام املدنيين بمراعاة أمورهم الحياتية ومحاولة مواكبة الواقع الذي يعيشونه دون االشتراك يف
حمالت قتالية أو مجهود حربي ال يحولهم إلى أهداف عسكرية تبرر استهدافهم أو اختطافهم ناهيك
عن قتلهم.
قتل عمد غير قانوني لسيدة يف العريش
وثق فريق املؤسسة بتاريخ  28أبريل  ،2021قيام مسلحين من تنظيم داعش بقتل سيدة ورجلين ،تم
خطفهم من منازلهم ،بعدما تسلل عناصر والية سيناء إلى حي األمل الواقع يف جنوب شرق مدينة
العريش ىلع ُبعد أقل من  3كيلو متر من الكتيبة  101وهي من املقرات الرئيسية إلدارة العمليات
العسكرية يف شمال سيناء .حصلت املؤسسة حصريا من مصادر طبية ىلع التقارير الطبية الرسمية
الخاصة بالضحايا .الحقا أعلن تنظيم داعش عبر مجلة النبأ 80بتاريخ  15مايو  2021تبنيه لعملية خطف
وقتل رجلين ممن وصفهم بالصحوات بعد مداهمة منزليهما جنوب شرقي مدينة العريش ،إال أن رواية
التنظيم لم تتطرق بأي ذكر للسيدة التي اختطفها التنظيم وقتلها برفقتهم ،رغم أن السيدة لم تكن
منخرطة بالنزاع ولم تتخلى عن حصانتها كمدنية ،والتي تقرها القوانين الناظمة للنزاعات.
ووفقا للبيانات التي حصلت عليها مؤسسة سيناء ،فإن القتلى هم:
 -1دوابة سليم سالم ساملان 40 ،عام ،قتلت
بطلقات اخترقت أسفل الرقبة من الخلف 		
وعثر ىلع كدمات أسفل العين
ومن األمام ُ
وسحجات بالوجه.
 -2مسلم عبد الحميد ساملان سالم 28 ،عام،
قتل بطلق ناري يف مؤخرة الرأس وعثرىلع
كسور بعظام الجمجمة وسحجات يف

		

اليدين والساقين.
 -3محمد عليان سلمان سليم 20 ،عام ،قتل
بعيارين ناريين اخترقتا أىلع من األمام و 		
وتبين وجود تهتك فى عظام الفك.
الحقا أصدر اتحاد قبائل سيناء ،أحد املجموعات غير
الحكومية املسلحة املوالية للجيش يف نزاعه مع

صورة حصرية حصلت عليها املؤسسة للتقرير الطبي
الخاص بالضحية

داعش ،بيانًا نعى فيه الرجلين واصفا إياهم بالبطلين ،يف إشارة لكون الرجلين من املتعاونين معه يف
حربه مع داعش.
التقت مؤسسة سيناء مع «سلمي» أحد أبناء قبيلة الترابين التي ينخرط عدد من رجالها ضمن
تنظيم اتحاد قبائل سيناء ،والذي قال:
-80مجلة النبأ ،العدد  ،286الصفحة  15 ،9مايو 2021
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«وقت السحور دخل الحي حوالي  11مسلح تكفيري ،ما حد عارف كيف وصلوا للحي ،الحي
وراه وقدامه كماين كثير ،والتكفيريين عددهم كان كبير والغريب ان ما حدا رصدهم ،راحوا
لبيوت محددة بعد ما انتشروا وهما ملثمين وشايلين رشاشات والبسين لبس شبه الجيش،
راحوا لبيت محمد عليان الحمراوى من قبيلة السواركة ،وشدوه من وسط البيت واثنين
ثانيين راحوا ىلع بيت مسلم عبد الحميد ابو نقيز ،و خدوه هو وسيده اسمها «دوابة»
برضه من قبيلة النقيزات ،وراحوا لبيتين ثانيين واحد من قبيلة الترابين وواحد من قبيلة
املاللحة وسألوا عليهم بس ما كانوا موجودين ،هددوا الناس بالسالح ما حد يتكلم أو يرفع
صوته ،ومشيوا زي ما جوا ،متفرقين وبينهم املخطوفين، ،الصبح الناس طلعت تتحرى ايش
صار ،ىلع طرف القرية الشرقي والناس بتقص أثر التكفيريين لقوا الجثث الثالثة مرمية
ومضروبة بالرصاص مش بعيد عن القرية ..وبعدين الناس بلغوا األمن بس ما صار أي شئ ..وال
حد تحرك وال حد اهتم غير أهالي املقتولين اللي كانوا نازحين من الحي ورجعوا من قريب».
وفقا للمعطيات ،فإن السيدة التي قتلها التنظيم ليس لها أي نشاط أو انحياز ألى من أطراف النزاع ،وهي
بذلك تعتبر مدنية تتمتع بحصانة يتعين بسببها ىلع أطراف النزاع حمايتها وعدم املساس بها .وهو ما
لم يحدث يف هذه الواقعة التي جرى فيها زج مدنية ذنبها الوحيد أن لها صلة قرابة مع أحد املقاتلين
املنحازين ألحد أطراف النزاع .ويرجح أن التنظيم قام بقتلها إشباعا لرغبته يف االنتقام من املقاتلين
وبث الرعب يف صفوف املدنيين.
واقعتي قتل خارج نطاق القانون يف قرية عمورية التابعة لبئر العبد
ويف واقعة أخرى جرت بتاريخ  31مايو  2021رصد فريق
املؤسسة قيام تنظيم داعش بنشر صور عبر معرفاته
املنسوبة له يف تطبيق تليجرام تفيد بقتل حسين
سويلم فرحان  37عام من سكان قرية عمورية التابعة
ملدينة بئر العبد وأحمد بادي مبارك من سكان عزبة
ناصر بمدينة القنطرة شرق ،بدعوى تعاونهم األمني
مع الجيش.
التقت املؤسسة مع «عمار» أحد أقارب حسين،
والذي قال لنا:

«حسين عمره  37عام مقيم يف قرية عمورية،
انخطف يف أواخر شهر مارس ،اللي خطفه

صور نشرها تنظيم داعش يف  31مايو  2021عبر منصات
التواصل االجتماعي يوثق لحظة قتل الضحية

هما تقريبا  6عناصر من تنظيم داعش هو و 14مدنيا آخرا من قرية عمورية ،دخل املسلحين
ّ
القرية وطبعا هددوا الناس بالسالح وخطفوه من بيته بعد صالة العشاء بسيارة نصف
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نقل ،بعد غياب  15يوم رجع  12من املخطوفين ،واتحفظ التكفيريين ىلع حسين و 2معاه،
وبعد مرور حوالي  40يوم من خطفه ،قتلوه .حسين متزوج وعنده ولد اسمه سالمه ،عمره
مكملش سنتين ،ربنا أكرمه بالولد بعد  15سنة جواز ،حسين مكانش له أي تعاون مع الجيش
لكن فيه ناس قرايبه من العيله شغالين مع الجيش».
مقتل مقاول مدني يف رفح
وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان بتاريخ  2ديسمبر  ،2021اختطاف ومقتل «سعد محمد سعد
غيث» أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش ،81والذي يعمل مقاوال يف إحدى شركات املقاوالت
العاملة يف مشاريع اإلنشاءات التابعة للجيش املصري يف منطقة رفح ،والتي اوقفت اعمالها بعد
تعرض طواقمها مؤخرا لعدد من الهجمات املسلحة شنها عناصر من تنظيم داعش .عثر األهالي بعد
مرور عدة ساعات ىلع واقعة االختطاف ىلع جثة سعد ملقاة ىلع جانب احدى الطرق جنوب مدينة
رفح كما عثر األهالي أيضا ىلع جثتي العسكريين االثنين اللذين كانا برفقة سعد يف السيارة.
تحدث فريق املؤسسة مع أحد أقارب سعد ،والذي قال:

« سعد شاب مسالم جدا وكل ذنبه انه كان بيجري ىلع أكل عيشه ،شركة املقاوالت اللي
هو شغال فيها اخدت شغل يف مشروع تبع الهيئة الهندسية للقوات املسلحة يف رفح،
كل جريمة سعد انه يوم ما انخطف كان راكب عربية مالكي بتاعة شخص مدني اسمه
«خليل غانم» وكان معاه يف العربية ظابط مهندس بيشرف ىلع املشروع ومجند .اللي
عرفناه ان املسلحين وقفوهم جنوب رفح وخطفوهم بعد ما ضربوا ىلع العربية رصاص،
ألننا لقينا اثار خمس طلقات يف جسم السيارة .يوم الجمعة  3ديسمبر  2021األهالي
والجيش لقوا جثة سعد بجانب أحد الطرق الجديدة جنوب رفح».
أكدت املادة  3املشتركة يف اتفاقيات جنيف ىلع حظر «االعتداء ىلع الحياة والسالمة البدنية ،وبخاصة
القتل بجميع أشكاله» للمدنيين واألشخاص العاجزين عن القتال ،كما أفرد لألقليات حماية خاصة .كما
أوجب امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان يف مادته الرابعة وجوب صون وضمان الحق بالحياة للمدنيين
يف جميع األوقات ،بما ذلك أثناء النزاعات ،كما اعتبرته «اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان» ركيزة أساسية
لكل الحقوق وغير قابل للتقييد.

-81النرشة الحقوقية لشهر ديسمرب ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 31 ،يناير 122/https://sinaifhr.org//show :2022
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 -٥االضطهاد الديني والقتل عىل الهوية الدينية

تعرضت األقليات الدينية يف سيناء للعديد من أنماط االنتهاكات ،التي ارتفعت وتيرتها عقب اإلطاحة
بالرئيس األسبق محمد مرسي يف يوليو  ،2013لتصل إلى ذروتها بعد ظهور تنظيم داعش يف سيناء
عام .2014
شكل استهداف املسيحيين و الصوفيين ىلع الهوية الدينية نمطًا بارزًا من االنتهاكات التي يمارسها
تنظيم داعش يف سيناء .وقد تنوعت هذه االنتهاكات بين القتل واالختطاف وتفجير وإغالق دور العبادة
والتهجير القسري ،دفعت االعتداءات املتتالية مسيحيي مدينتي رفح والشيخ زويد إلى الهجرة ،82مع
اندالع النزاع املسلح عام  ،2013إلى مدينة العريش ،قبل أن ترتفع حدة استهداف املسيحيين 83مع نهاية
يناير  ،2017األمر الذي دفع األسر املسيحية بالعريش للهجرة 84منها ملدن القناة والدلتا.
إن أعمال القتل واإلخفاء القسري ضد املسيحيين ال يمكن وصفها سواء باملعايير القانونية والدستورية
املصرية ،أو باملعايير الدولية ،إال كقتل ىلع الهوية الدينية مارسته جماعات مسلحة ضد أفراد مجتمع
ديني بهدف التخلص من أفراد ذلك املجتمع وإرهابهم وال يمكن التهوين من شأنه واعتباره مجرد عمل
فردي أو عمل إجرامي عادي.
كما عانى الصوفيون منذ بداية النزاع املسلح من تفجير األضرحة 85ونبش القبور الخاصة بهم
واختطافهم وقتلهم ومنعهم من ممارسة شعائرهم التعبدية ،لتصل موجة استهدافهم إلى ذروتها
عندما استهدف تنظيم داعش املصلين يف مسجد الروضة عام  ،2017حيث قتل يف املجزرة 305
مدنيًا.86

ووفقًا لشاهد عيان من مدينة العريش قابلته املؤسسة ،فقد الحظ حرص بعض املدنيين املسيحيين
الذين عادوا إلى مدينة العريش بعد هجرتهم السابقة عام  2017ىلع التواري عن األنظار ،وغالبًا ما تضع
السيدات والفتيات أغطية الرأس لغرض التخفي عن أعين املسلحين وتفادي تمييزهن عن املسلمات،
يف ظل الطابع العام الذي اعتادت عليه السيدات يف العريش بوضع الحجاب ىلع رؤوسهن أو تغطية
وجوههن بالنقاب ،مما يعكس جو الترهيب والتمييز الذي تسببت فيه جرائم منتسبي والية سيناء.87
وفيما يلي بعض وقائع القتل ىلع الهوية التي وثقتها املؤسسة يف .2021
 -82إسامعيل االسكندراين ،ذعر قبطي يف شامل سيناء ،األخبار اللبنانية 24 ،متوز 54699/https://www.al-akhbar.com/Arab :2013
-83الهجامت التي استهدفت أقباط مرص ،يب يب يس عريب 26 ،مايو 40064914-https://www.bbc.com/arabic/media :2017
 -84فرار عرشات األرس املسيحية من مدينة العريش املرصية إثر تهديدات من مسلحني ،يب يب يس عريب 24 ،فرباير 39078663-https://www.bbc.com/arabic/middleeast :2017
-85محمد حسني ،تفاصيل تفجري رضيحني يف شامل سيناء ..األهايل :عنارص تكفريية نسفت رضيحي «شميعة» و»صبيحة» مبقابر «مزار» ..ومصادر :سبق التفجري  4عمليات مامثلة
ألرضحة مختلفة آخرها «الشيخ زويد» و»الشيخ حميد» ،اليوم السابع 9 ،نوفمرب /9/11/2016/com/story.https://www.youm7 :2016تفاصيل-تفجري-رضيحني-ىف-شامل-سيناء-
األهاىل-عنارص-تكفريية-نسفت2959924/
 -86ناجون من «الروضة» :هكذا وقعت املذبحة يف  45دقيقة ،مدى مرص 26 ،نوفمرب /feature/26/11/2017/https://www.madamasr.com/ar :2017سياسة/ناجون-من-الروضة-
هكذا-وقعت-املذبحة-يف/
-87برئ العبد :داعش تع ّمق من اضطهادها الديني للمسيحيني يف سيناء ،يجب عىل الحكومة ضامن حامية األقليات أثناء النزاع املسلح ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 18 ،أبريل :2021
80/https://sinaifhr.org//show
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سامي صبحي عبدالنور
وثقت مؤسسة سيناء إقدام مسلحين يرجح أنهم
من تنظيم والية سيناء التابع لداعش يف تاريخ
 3مارس  2021ىلع قتل مواطن مسيحي يدعى
صبحي سامي عبد النور ،يف العقد الرابع من
عمره من مركز الحسينية يف محافظة الشرقية،
أثناء تواجده بين قريتي جلبانة وبالوظة أقصى
غرب شبه جزيرة سيناء ملتابعة أمالكه.
التقى فريق مؤسسة سيناء أحد املزارعين
املقيمين يف قرية جلبانة ،والذي قال يف

صورة متداولة ىلع مواقع التواصل االجتماعي للضحية

روايته:

«اللي هاجم القتيل كان عددهم  4تكفيريين ،أغلبهم صغار السن ملثمين كانوا ىلع
موتسيكالت ،وقفوا القتيل يف منطقة تقع بين قريتي جلبانة وبالوظة ،وأول ما شافوه
وقفوه ونزلوه بعد ما شافوا بطاقته وصار يترجاهم ولكن ضربوا عليه الرصاص ومات ىلع
طول ،أخذوا فلوسه وبسرعة ركب واحد منهم عربيته وسرقها وطلعوا من طرق فرعية
بتغطيها املزارع ما حد عارف وين راحوا».
من الواضح من تلك الرواية أن املسلحين قتلوا صبحي سامي واستباحوا حرمة دمه وماله بسبب كونه
مسيحيا.
نبيل حبشي سالمة
وثقت املؤسسة بتاريخ  17أبريل  2021إعالن تنظيم داعش عن قتل مدني مسيحي يدعى «نبيل
حبشي سالمة» ،يبلغ من العمر 61عامًا ،عبر مقطع فيديو 88نشره يف حسابات تابعة له يف موقع تويتر،
كما حمل الفيديو رسائل تهديد لعموم املسيحيين يف مصر بدعوى تعاونهم مع الجيش املصري .وكانت
املؤسسة قد وثقت يف  7نوفمبر  ،2020واقعة اختطاف نبيل من أمام منزله الواقع يف حي الغزالن
بمدينة بئر العبد ،89وجرى إخفائه لنحو  160يومًا قبل أن يعود التنظيم ليعلن عن قتله.
التقت املؤسسة ب «بيتر» نجل الضحية املقيم بمدينة بئر العبد ملعرفة تفاصيل ما جرى ،قال لنا:

«أبويا اسمه نبيل حبشي سالمة ،عمره  61سنة ،بيشتغل يف التجارة يف أكتر من حاجة
وعنده محل ذهب ،أبويا اتخطف قريب من بيته اللي ساكن فيه يف حي الغزالن يف مدينة
- 88تنظيم داعش يعدم قبطياً وإثنني آخرين يف سيناء بسبب «دعمهم للجيش» املرصي ،يورونيوز 19 ،أبريل isis-execute-/19/04/2021/https://arabic.euronews.com :2021
others-in-sinai-due-to-supporting-egypt-army-2-copt-and
 -89أبرز االنتهاكات التي وقعت يف شهر نوفمرب بسيناء ،مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 14 ،ديسمرب 48/https://sinaifhr.org//show :2020
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بئر العبد ،الخطف حصل يوم السبت  7نوفمبر  2020يف الساعة الثامنة مساء ،اللي حصل
إن بابا وهو مروح البيت فوجئ بثالث أشخاص مش ملثمين ،واضح من شكلهم أنهم شباب
صغار يف السن ،معاهم أسلحة آلية ،وقفوه يف وسط الشارع جنب البيت ووقفوا بالقوة
عربية ربع نقل كانت ماشية يف الشارع ،وأجبروا السواق ينزل واحتجزوا أبويا يف العربية،
وملا حاول الناس املوجودين يف الشارع الدفاع عنه ،املسلحين ضربو نار يف الهواء عشان
يخوفو الناس وأخدوا أبويا ومشيوا».
وأضاف:

«عملنا محضر يف قسم شرطة بئر العبد بكل اللي حصل ،لكن لألسف املحضر اتحفظ
ضد مجهولين ،ويف يوم  4يناير  2020قوات األمن طلبت من أسرتنا كلها نسيب البيت
ومنعونا من دخول املنطقة مرة تانية ،إحنا  5أسر من نفس العيلة عايشين يف نفس
الشارع اللي فيه بيت أبويا ،بعد فترة الخاطفين اتصلوا علينا وطلبوا فدية  3مليون جنيه،
قالو يف اتصالهم ان املبلغ ده جزية واجبة ىلع املسيحيين لو دفعتوها أبوكم هيخرج ولو
مدفعتوهاش هنقتله ،إحنا مش معانا الفلوس دي ومش عارفين نتصرف يف أمالكنا يف
بئر العبد وممنوعين نوصل ملحل الدهب بتاعنا ،بلغنا األمن باللي حصل ووعدونا هيتصرفوا
بس محصلش أي حاجة .قبل خطف أبويا بثالث شهور ،يعني تقريبا يف أغسطس اتخطف
مسيحي اسمه بخيت عزيز ملعي ،الخاطفين كلموا أهله وطلبوا منهم فدية مبلغ كبير
وفع ً
ال ملا دفعوه ملعي خرج ،ملا كلمت عم ملعي بعد خروجه قال لي أنه أبويا كان معاه
يف أخر شهر من فترة احتجازه».
وأكمل حديثه قائ ً
ال:

«أبويا اتخطف عشان مسيحي وعشان بنى كنيسة العذراء األنبا كاراس والقديس أبانوب،
الكنيسة الوحيدة يف بئر العبد ،أنا خايف ىلع حياة أبويا ،خايف يقتلوه ،الوضع الحالي
ضبابي ومفيش حاجة واضحة ألن قفلت محضر االختطاف وقيدته ضد مجهول ،ودلوقتي
بعد مرور أربع شهور مش شايف أي جهود حقيقية من الحكومة عشان تحرير أبويا ،مفيش
أي جهة حكومية كلمتني عشان نشوف هنعمل ايه يف موضوع الفدية اللي طلبها
املسلحين».

أُجريت هذه املقابلة عبر الهاتف يف شهر مارس  ، 2021قبل مقتل نبيل حبشي سالمة ،حيث قام تنظيم
داعش بنشر فيديو بتاريخ  17أبريل  2021يعلن فيه عملية قتل نبيل.
يؤكد الدستور املصري ىلع الحق يف الحياة باملادتين  59و 60معتبرًا أن «الحياة اآلمنة حق لكل إنسان،
وتلتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة ملواطنيها ،ولكل مقيم ىلع أراضيها» .وأن «لجسد اإلنسان حرمة،
واالعتداء عليه ،أو تشويهه ،أو التمثيل به ،جريمة يعاقب عليها القانون».
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