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تمهيد

يمكن أن نعتبر الهجوم على رفح في أغسطس 2012  هو بداية الوضع الذي وصلت له سيناء في 
الوقت الراهن،حيث  حيث اقتحم مسلحون نقطة تفتيش تابعة للجيش وقتلوا 16 جندًيا، فيما مثل أكثر 
الهجمات دموية على القوات المصرية منذ حرب 1973. وبعد اإلطاحة بالرئيس األسبق محمد مرسي، 
ازدادت هجمات العناصر المسلحة في سيناء، الذين أعلنوا واليتهم لما يسمى بـ »أنصار بيت المقدس«.
الداخلية،  لوزير  الفاشلة  االغتيال  محاولة  عن  بإعالن مسئوليتها  ذكرها  السابق  المجموعة  قامت  حيث  

اللواء محمد إبراهيم، في سبتمبر 2013، رًدا على الفض العنيف العتصامي رابعة والنهضة))).

في 24 أكتوبر 2014، نفذت مجموعة أنصار بين المقدس هجوًما مسلًحا على موقعين أمنيين مصريين 
في شمال سيناء، ما نتج عنه مقتل 31 جندًيا وإصابة 41 على أقل تقدير. وفي ليلة الهجوم، أعلن عبد 
الفتاح السيسي حالة الطوارئ في سيناء لمدة 3 أشهر)))، ومّثل هذا اإلعالن بداية لحالة طوارئ مستمرة 
والءهم  المقدس  بين  أنصار  أعلن   ،2014 نوفمبر   10 وفي  التقرير.  هذا  كتابة  وقت  حتى  سيناء  في 
التواصل االجتماعي  الدولة اإلسالمية )داعش(، وبدأوا في اإلشارة ألنفسهم على حسابات  لتنظيم 

بـ«والية سيناء«))). 

في بداية عام 2015 ازدادت هجمات »والية سيناء« على مواقع تمركز الجيش والشرطة في العريش 
قيادة  بتشكيل  قرارًا  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أصدر  العام  نفس  فبراير من  بشمال سيناء، وفي 
الجيش  الفريق أسامة عسكر، قائد  موحدة لمكافحة اإلرهاب في منطقة شرق قناة السويس، بقيادة 
قيادة  ووضع  اإلرهاب« في سيناء  على  »الحرب  استراتيجية  تغييًرا في  فيما شكل  الميداني،  الثالث 

واضحة وهيكلية تنظيمية لمواجهة اإلرهاب)0)).

 للعام الثاني تصدر الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان تقريرها الرصدي عن األوضاع في شمال سيناء، 
سواء فيما يخص حاالت القتل أو اإلصابات التي تطال المدنيين أو الجيش المصري، فضاًل عن حاالت 
االختطاف أواالختفاء القسري، ذلك إلى جانب األوضاع التي تؤثر على معطيات الحياة اليومية ألهالي 
سيناء في عام 2019. كان التقرير السنوي األول » بين الموت والحصار«))))  قد رصد أعداد تقريبية لحاالت 
حاالت  عن  فضاًل  المدنيين،  جانب  إلى  المسلحة،  والجماعات  الجيش  صفوف  في  واإلصابات  القتل 
اإلصابات، وما يتعرض له المدنيين من انتهاكات مرتبطة بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية، وذلك خالل 

عام )1))2018. 

تجدر اإلشارة إلى أنه في ظل التعتيم اإلعالمي، ومنع الدولة المصرية للصحفيين من القيام بعملهم، 
التواصل  عن صعوبة  الرسمية، فضاًل  التصريحات  عنها في  تفصح  التي  الشحيحة  المعلومات  بجانب 
مع األهالي في المحافظة، أصبح الوقوف على حقيقة الوضع أمر شبه مستحيل، وفي ظل انعدام 
الشفافية من جانب الدولة المصرية، أصبح المصدر الوحيد إلى جانب التصريحات الرسمية هو سردية 
األهالي التي ينشرونها على مواقع التواصل االجتماعي، اعتمد هذا التقرير على رصد ما نشر على 
هذه المواقع، وتؤكد الجبهة المصرية على أن التأكد من صحة هذه المعلومات ليس أمًرا سهاًل، وعليه ال 
تجزم الجبهة بصحة المعلومات بشكل كامل، بل ترى الوضع كتالي، شمال سيناء معزولة عن باقي مصر 
والقلق على حياة المواطنين هناك منطقي وسط هذا التعتيم، وعليه كان لزاًما على الحكومة المصرية 
أن تثبت عكس المعلومات المتداولة على مواقع التواصل االجتماعي - في حالة عدم صحتها-  بأدلة 

واضحة وجازمة.
إسماعيل اإلسكندراني، »أنصار بيت المقدس” .. القصة الكاملة ومراحل التطور«، الحصاد، ) فبراير 4)10  (((

http://www.elhasad.com/10(4/01/blog-post_(.html
الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ويفرض حظر التجوال في سيناء لمدة 3 أشهر، المال، 14 أكتوبر 4)10  (((

https://almalnews.com/%D(%A(%D(%(4%D(%B(%D(%A6%D(%(A%D(%B3-%D(%A
(%D(%(4%D(%B3%D(%(A%D(%B3%D(%(A-%D(%(A%D(%B(%D(%(4%D(%(6-

%D(%AD%D(%A(%D(%(4%D(%A(-%D(%A(%D(%(4%D(%B(%D(%((%D(%A(%D(%B(%D(%A6-
/%D(%((%D(%(A%D(%((%D(%B(%D(%B6

هيومان رايتس ووتش، »اللي خايف على عمره يسيب سينا!« انتهاكات قوات األمن المصرية ومسلحي »داعش« في شمال   (((
سيناء، مايو ))10

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/egypt0519ar_web4.pdf 
صبري عبد الحفيظ، »مصر تغّير إستراتيجية الحرب ضد اإلرهاب في سيناء«، إيالف ) فبراير 2015  ((0(

https://elaph.com/Web/News/2015/2/979315.html
الجبهة المصرية لحقوق االنسان، 14 يناير ))10، بين الموت والحصار: نظرة على أوضاع أهالي سيناء منذ بداية العملية   ((((

 /https://egyptianfront.org/ar/10((/0(/comprehensive-operation-sinai10(( 10(( الشاملة في فبراير
 HRW, 16 Nov 10((, Egypt/North Sinai: UPR Submission March 10((  Joint Submission to the Universal  ((1(

Periodic Review of Egypt by Human Rights Watch and the Egyptian Front for Human Rights https://www.hrw.org/
 news/10((/((/16/egypt/north-sinai-upr-submission-march-10((
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http://www.elhasad.com/2014/02/blog-post_8.html
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الجبهة المصرية لحقوق االنسان، )) يناير 9)0)، بين الموت والحصار: نظرة على أوضاع أهالي سيناء منذ بداية العملية   (((

 /https://egyptianfront.org/ar/2019/01/comprehensive-operation-sinai2018 (0(8 الشاملة في فبراير
 HRW, 26 Nov 2019, Egypt/North Sinai: UPR Submission March 2019  Joint Submission to the Universal  (((

Periodic Review of Egypt by Human Rights Watch and the Egyptian Front for Human Rights https://www.hrw.org/
 news/2019/11/26/egypt/north-sinai-upr-submission-march-2019

http://www.elhasad.com/2014/02/blog-post_8.html
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6/
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6/
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6/
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6/
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6/
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/egypt0519ar_web4.pdf
https://elaph.com/Web/News/2015/2/979315.html
https://egyptianfront.org/ar/2019/01/comprehensive-operation-sinai2018/
https://egyptianfront.org/ar/2019/01/comprehensive-operation-sinai2018/
https://www.hrw.org/news/2019/11/26/egypt/north-sinai-upr-submission-march-2019
https://www.hrw.org/news/2019/11/26/egypt/north-sinai-upr-submission-march-2019
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حرب على اإلرهاب؟ نظرة أخرى على الوضع في شمال سيناء

تغطى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ما يسمى ب«النزاع المسلح غير الدولي«، وهو نزاع مسلح، 
النزاع  فإن  األحمر،  للصليب  الدولية  للجنة  غير حكومية))). ووفًقا  أطرافه مجموعات  أو بعض  أحد  يكون 
المسلح غير الدولي يجب أن يتوافر فيه شرطين أساسين. أواًل، أن يتخطى مستوى العنف المستوى 
المعهود في االضطرابات والقالقل الداخلية. ثانًيا، أن تمتلك الجماعات المسلحة أو المتمردة تشكيالت 
مسلحة تعمل في إطار هيكلية قيادية معينة.  وتخضع النزاعات المسلحة للقانون الدولي اإلنساني، أو 

المعروف أيًضا بقانون الحرب أو قانون النزاع المسلح. 

في هذا التقرير، ستتعامل الجبهة المصرية  مع الوضع في شمال سيناء على أنه يرقى لكونه نزاًعا 
القانون  عن  فضاًل  اإلنسان،  الدولي  القانون  معايير  عليه  تطبق  أن  يجب  وبالتالي  دولًيا،  غير  مسلًحا 
الدائر في سيناء نظًرا لمنع السلطات المصرية  الدولي لحقوق اإلنسان. ويصعب الجزم بنوع الصراع 
التغطية اإلعالمية والحقوقية هناك، وبالتالي فإن المعلومات المتوفرة لنا عن الوضع في سيناء غير 

مبنية على مباحثة عينية للوضع.
غير دولي على تصنيف  نزاع مسلح  كونه  للوضع في سيناء  المصرية في تصنيفها  الجبهة  تعتمد   
توافر  على  مسلح  كنزاع  سيناء  شمال  في  للوضع  تصنيفها  في  اعتمدت   والتي  جنيف)))،  أكاديمية 
شرطى النزاع المسلح غير الدولي التي نصت عليهما اللجنة الدولية للصليب األحمر  في القتال بين 
الحكومة المصرية ووالية سيناء، وهي مجموعة مسلحة أعلنت واليتها للدولة اإلسالمية.  وفًقا لتقرير 
ألكاديمية جنيف نشر في نوفمبر لعام 2018، فإن النزاع في شمال سيناء به من حدة العنف والقيادة 
والتنظيم الهيكلي من جانب والية سيناء ما يؤهله لفئة النزاع المسلح غير الدولي. كما تبنت هيومن 

رايتس ووتش التصنيف ذاته للنزاع في شمال سيناء في تقرير لها نشر في مايو 2019. )))

تختلف معايير القانون الدولي في إطار الحرب على اإلرهاب عن قرينتها في النزاع المسلح. في إطار 
الحرب على اإلرهاب، يحكم القانون الدولي لحقوق اإلنسان أفعال الحكومات، بينما في النزاع المسلح 
يطبق القانون الدولي اإلنساني على جميع أطراف النزاع. يعمل القانون الدولي اإلنساني على حماية 
األشخاص الذين ال يشاركون بشكل مباشر في القتال ويحد من األسلحة والتكتيكات المسموح استخدامها 
في حاالت النزاع المسلح. يحمى القانون الدولي اإلنساني المدنيين وأفراد القوات المسلحة الذين ال 
يشاركون بشكل مباشر في القتال أو الذين ألقو عنهم أسلحتهم، كما هو منصوص عليه في المادة 3 

من اتفاقية جنيف الرابعة. كما يحرم القانون الدولي لحقوق اإلنسان األسلحة والتكتيكات التي:

• ال تميز بين المقاتلين واألفراد الذين ال يشاركون بشكل مباشر في القتال، كالمدنيين

• تتسبب في إصابات أو معاناة غير ضرورية

• تتسبب في ضرر للبيئة حاد وطويل األمد)0)) 
تشكل اتفاقيات جنيف الجزء الرئيسي من القانون الدولي اإلنساني. يجب على أطراف النزاع، وفًقا 

للمادة 3، االمتناع عن األفعال التالية بحق األشخاص اللذين ال يشاركون مباشرة في القتال:

القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة  البدنية، بخاصة  الحياة والسالمة  • االعتداء على 
القاسية، والتعذيب

• أخذ الرهائن

• االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

• إنفاذ األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكياًل قانونًيا، 
وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة 

International Committee of the Red Cross )ICRC(, How is the Term »Armed Conflict« Defined in Interna-  (((
tional Humanitarian Law?, March 100(

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf
Geneva Academy, Non-international armed conflict in Egypt, http://www.rulac.org/browse/conflicts/  (((

non-international-armed-conflict-in-egypt#collapse2accord
هيومان رايتس ووتش، »اللي خايف على عمره يسيب سينا!« انتهاكات قوات األمن المصرية ومسلحي »داعش« في شمال   (((

سيناء، مايو ))10
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/egypt0519ar_web4.pdf 

 International Committee of the Red Cross (ICRC(, What is International Humanitarian Law?, july 1004,  ((0(
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflict-in-egypt#collapse2accord
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflict-in-egypt#collapse2accord
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/egypt0519ar_web4.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf
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وبالتالي، في حال تصنيف الوضع في شمال سيناء كنزاع مسلح غير دولي، ُيلزم أطراف النزاع بااللتزام 
بالقواعد السابقة من القانون الدولي اإلنساني، والتي قد ترقى مخالفتها إلى جرائم حرب.

تنقسم األجزاء التالية من التقرير إلى ثالثة محاور رئيسية، أولها ما تسببت به قوات األمن من انتهاكات 
خالل اشتراكها في النزاع، والجزء الثاني يعرض  لالنتهاكات التي تسببت بها الجماعات المسلحة، والجزء 
االقتصادية  بحقوقهم  مرتبطة  انتهاكات  من  سيناء  شمال  في  المواطنون  له  تعرض  يوضح  األخير 

واالجتماعية خالل عام 2019.
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يعرض هذا الجزء من التقرير نتائج رصد الجبهة المصرية لما ورد على عهدة الصفحات المعنية بوضع 
أهالي سيناء، على مواقع التواصل االجتماعي، فضاًل عن التصريحات الرسمية التي أدلى بها المتحدث 
العسكري، فيما يخص تعامل قوات األمن والجيش المصري، وما نتج عن ذلك من قتلى ومصابين، أو 
مختفين قسرًيا، إلى جانب هدم المنازل، سواء في صفوف الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم الدولة أو 

حتى صفوف المواطنين المدنيين. 

٣. ١. قتل مدنيين على يد قوات األمن:
24 مدنًيا على األقل، قتلوا خالل عام 2019، على يد الجيش المصري، إما بسبب طلقات عشوائية، 
أو نتيجة الستهداف مباشر في. بداية عام 2019، ُقتل الطفل محمد فتحي عاّلم، 17 عاًما في شارع 26 
يوليو بمدينة العريش، برصاص عشوائي من كمين للجيش)))). وسقط الشاب محمود رامي نعيم، ضحية 
أخرى لرصاص طائش من كمين بوابة مدينة الشيخ زويد في الثامن من فبراير )1))2019. كما ُقتلت الشابة 
رغدة محمد جمعة، 25 عاًما، نتيجة رصاص طائش للجيش أصابها في منطقة الصدر في 17 أغسطس 

2019، عندما كانت تمر بجوار المعهد األزهري بحي المزرعة، جنوب العريش. 

الجيش بقصف جوي  الزويد، قامت قوات  الشيخ  العراج جنوب  بقرية  المواطنين  لتهجير  في محاولة 
يستهدف القرية يوم 19  أكتوبر 2019. وأدى قصف الجيش إلى مقتل 3 سيدات هن:  فرحة إبراهيم 
فرج التي تبلغ من العمر 90 عاًما، والشقيقتان رانيا جمعة عيد، 29 عاًما، وآية جمعة عيد، 21 عاًما. كما 
أدى القصف إلى مقتل الطفل محمد مسعود سلمان، البالغ من العمر 10 أعوام.)3))  لم تكن هذه المرة 
األولى التي يستهدف فيها الجيش عائلة بعينها، حيث أنه في 12 أكتوبر 2019، استهدفت طائرة بدون 
طيار للجيش المصري سيارة لعمال يقومون بجمع محصول الزيتون، وذلك شرق مسجد غازي بقرية تفاحة 
جنوب مدينة بئر العبد. وأدى القصف إلى مقتل 8  أفراد على األقل من عائلة عطية أبو حميد العوايضة 

من قبيلة البياضية)4)).

https://twitter.com/ShahidSinai/status/(0(3(1((366(40016(4 صفحة شاهد سيناء، آخر إطالع مارس 1010  ((((
https://twitter.com/ashrafayuop/status/1126525615635668992 صفحة الناشط السيناوي أشرف أيوب، آخر إطالع   ((1(

مارس 1010
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/135249347873544 صفحة شاهد سيناء، آخر إطالع مارس 1010  ((3(

صفحة شبكة أخبار شمال سيناء ، آخر إطالع مارس 1010   ((4(
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2652766378069581  & https://www.facebook.com/North.Sinai.News/

posts/2341535535941963

قوات األمن

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1083827736614002694
https://twitter.com/ashrafayuop/status/1126525615635668992
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/135249347873544
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2652766378069581
https://www.facebook.com/North.Sinai.News/posts/2341535535941963
https://www.facebook.com/North.Sinai.News/posts/2341535535941963
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• أسماء بعض قتلى المدنيين على يد قوات األمن المصرية في عام ٢0١9

التاريخ المنطقة السن االسم
2019/12/01 العريش 17 عام محمد فتحى عالم
2019/09/05 كمين بوابة الشيخ زويد - محمود رامى نعيم عبد ربه حماد 

النحال
2019/5/27 - 21 سنه محمود خلف حسن عايش
2019/5/27 - 37 سنة حسام سليمان أبو قاسم 
2019/5/27 - 22 سنة خالد جبر حسن عايش
2019/08/17 حي المزرعة جنوب العريش 25 عام رغدة محمد جمعة
2019/9/28 - - سلمان ابو اكريم
2019/12/10 منطقة تفاحة جنوب بئر العبد - عطيه احميد سلمان
2019/12/10 منطقة تفاحة جنوب بئر العبد - صالحه سالمان محمد
2019/12/10 منطقة تفاحة جنوب بئر العبد - محمد عطيه احميد
2019/12/10 منطقة تفاحة جنوب بئر العبد - نجوى عطيه احميد
2019/12/10 منطقة تفاحة جنوب بئر العبد - عبدالله عطيه احميد
2019/12/10 منطقة تفاحة جنوب بئر العبد - نسرين عطيه احميد
2019/12/10 منطقة تفاحة جنوب بئر العبد - سعيد عطيه احميد
2019/12/10 منطقة تفاحة جنوب بئر العبد - اسراء عطيه احميد
2019/10/14 منطقة تفاحة جنوب بئر العبد - محمد وجيه
2019/10/19 قرية ابو العراج جنوب الشيخ زويد 21 عام ايه جمعة عيد سلمان 
2019/10/19 قرية ابو العراج جنوب الشيخ زويد 29 عام   رانيا جمعة عيد سالمان 
2019/10/19 قرية ابو العراج جنوب الشيخ زويد 90 عاما فرحة ابراهيم 
2019/10/19 قرية ابو العراج جنوب الشيخ زويد 10 أعوام محمد مسعود 
2019/10/25 جنوب قرية النصر جنوب مدينة 

بئرالعبد
- سليمان السيد سالم أبوسعيد

٣. ٢. إصابة مدنيين على يد قوات األمن:
على الجانب اآلخر، بلغ عدد المصابين نتيجة هجمات الجيش التي استهدفت مدنيين 51 مصاًبا على 
األقل خالل عام 2019، حيث أدى الهجوم على قرية العراج جنوب الشيخ زويد في التاسع عشر من أكتوبر 
2019 إلصابة 11 مواطًنا من أهالي القرية، بينهم 6 سيدات و5 رجال.)15) كما أدى استهداف سيارة العمال 
بقرية تفاحة جنوب بئر العبد إلى إصابة 25 على األقل من األهالي)6)). وفي 29 مايو 2019، ألقى الجيش 
قذيفة أدت إلى إصابة 7 من المدنيين، بينهم طفل. وهم: محمد مرعي محمد عايش، 28 عاًما، وأحمد 
مرعى محمد عايش، 12 عاًما، ومصطفى عيد حسن عايش، 18 عاًما، وعيد حسن عايش، 43 عاًما، وخلف 

حسن عايش، 50 عاًما، وزايد حسن عايش، 42 عاًما، ، وأحمد محسن حسين سلمى)))).
٣. ٣. قتل عناصر مسلحة على يد قوات األمن:

110 إرهابًيا ُقتلوا على يد قوات األمن والجيش المصري خالل 2019، وفًقا لما جاء على عهدة الصفحات 
المحلية على مواقع التواصل االجتماعي. والحظت الجبهة المصرية بمتابعة البيانات الرسمية للمتحدث 
العسكري أن حمالت قوات األمن التي تستهدف اإلرهابيين عادة ما تتم في »ضربات استباقية« خارج 
إطار أي شكل من أشكال االشتباك المباشر، وتقوم بقتل أعداد كبيرة من التكفيريين »شديدي الخطورة« 

صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (15(
 https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/140089354056210?__tn__=-R

صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  ((6(
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/135249347873544?__tn__=-R

https://twitter.com/MonaZamlout/status/1133072465469612032 صفحة الناشطة السيناوية مني الزملوط، )1 مايو   ((((
 10((

https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/140089354056210?__tn__=-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/135249347873544?__tn__=-R
https://twitter.com/MonaZamlout/status/1133072465469612032
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. ترى الجبهة المصرية أن تلك الضربات االستباقية ترقى لكونها قتاًل خارج إطار القانون، حيث أن قوات 
األمن تتغافل عن كافة درجات التقاضي وتقوم بتصفية اإلرهابيين المحتملين، رغم عدم تشكيلهم خطًرا 
محدًقا. وكان من الممكن أن تقوم قوات األمن في تلك الضربات االستباقية بالقبض على العناصر 

اإلرهابية وتقديمهم للمحاكمة، عوًضا عن قتلهم.

يؤكد من شكوكنا تجاه قانونية عمليات القتل التي ترتكبها قوات األمن ضد اإلرهابيين  عدد القتلى 
الذي يصل إلى العشرات، وفًقا لبيانات المتحدث العسكري. وفي مثل تلك العمليات، يعد قتل هذا 
العدد من األفراد ضرًبا من ضروب القتل التعسفي، حيث أنه ال يمكن الجزم بأي حال من األحوال أن مثل 

تلك األعداد يستحق جميعهم الموت، دون تقديمهم للمحاكمة واستنفاذهم جميع درجات التقاضي.

٣. 4. إخفاء قسري واحتجاز:
261 مواطًنا من سيناء تعرضوا لالختفاء القسري خالل عام 2019، وفًقا لما أعلنته الصفحات المحلية 
على مواقع التواصل االجتماعي، من بينهم على سبيل المثال 17 فرًدا من المحتجزين على ذمة القضية 

العقوبة  فترة  أنهوا  أنهم  ورغم  عسكري،   148
الصادرة بحقهم إال أن مصيرهم ومكان تواجدهم 
ليس معروًفا)))) حتى كتابة هذا التقرير. وتمارس 
التعسفي  االعتقال  األمن في سيناء  سلطات 
والجماعي، الذي يصل في بعض األحيان إلى 
القبض على ما يزيد على 60 شخًصا وإخفائهم 

قسرًي))))ا. 

 على صعيد آخر يعاني المحتجزون من أهالي 
كما  السجون  في  الطبي  اإلهمال  من  سيناء  
هو حال معظم السجناء المصريين،  وهو ما أدى 
في عام 2019 إلى وفاة ياسر العبد جمعة جودة، 
أحد مواطني مدينة العريش، والذي كان محتجًزا 

في سجن ليمان 430 وادي النطرون)10).

٣. ٥. هدم المنازل على يد قوات األمن:
تكرر هجوم قوات الجيش على القرى واألحياء التي يقطنها  األهالي المهجرين من قراهم األصلية، 
الزراعية. واستمر  المنازل وتجريف األراضي  وذلك باستخدام جرافات وآليات، فضاًل عن تفجير وتفخيخ 
الجيش في هدم بيوت أهالي سيناء المهجرين على نطاق واسع في عام 2019. رصدت الجبهة المصرية 
51 حملة عسكرية للجيش على مدار عام 2019 استهدفت هدم وتفجير وتفخيخ بيوت المدنيين وتجريف 
أغلب  تركزت  بينما  والعريش،  زويد  والشيخ  رفح  قرية في   21 ليطال  الهدم   وامتد  الزراعية.  أراضيهم 

عمليات الهدم في رفح، التي استهدف الجيش 12 قرية.

 في بعض األحيان يتم تفجير بيوت المدنيين  بإطالق قذائف مدفعية عليها أو على األراضي الزراعية 
بهدف تجريفها، وهو ما حدث في قرية قوز غانم غرب مدينة رفح في 30 يناير ))1)2019،  وبحي األحراش 
غرب رفح في 3 سبتمبر )11)2019،  و قريتي طويل األمير والماسورة شمال وجنوب مدينة رفح في 3 
المدنيين بصواريخ، فمثاًل، استهدفت طائرة  الجيش منازل  أن يستهدف  كما يحدث  نوفمبر  2019.)13) 
حربية منزاًل بقرية بلعا غربي مدينة رفح في 22 مارس )14)2019، وقام الجيش في 19 مايو من ذات العام 
بإطالق صاروخ من طائرة بدون طيار على منزل بقري اللفيتات والظهير والمقاطعة جنوب مدينة الشيخ 

زويد.)25)

))))  صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/143895487008930?__tn__=-R

https://twitter.com/ShahidSinai/status/(0(6(13(31(13(46((6    صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  ((((
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1082915403444248576  صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (10(
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1090552989893492736  صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (1((

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1104302197452488704    صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (11(
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1105155592115707904  صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (13(
https://twitter.com/ShahidSinai/status/((0((0((3(336(40031  صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (14(

https://twitter.com/MonaZamlout/status/((3130110(631(((((4 الناشطة السيناوية مني الزملوط، آخر اطالع   (25(
مارس 1010

https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/143895487008930?__tn__=-R
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1096123832723746816
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1082915403444248576
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1090552989893492736
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1104302197452488704
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1105155592115707904
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1109101738336940032
https://twitter.com/MonaZamlout/status/1132302207632719874
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وال تقتصر عمليات الهدم والتفجير في المناطق المدنية على المنازل واألراضي، وإنما قامت قوات 
ياميت غرب رفح)16)، وتفجير مسجد بقرية طويل  بتفجير مدرسة في قرية  أيًضا في عام 2019  الجيش 
أيًضا  الجيش  قوات  قامت  كما  الدراويش))1).  منطقة  جنوب  دواجن  مزرعة  وتفجير  رفح))1)،  غرب  األمير 
بحمالت واسعة لتجريف األشجار خاصة بمنطقة الميدان غرب العريش))1)، وحي األحراش غرب رفح، والذي 

استمرت فيه تلك الحمالت لخمسة أيام متواصلة، ما بين 18 وحتى 23 سبتمبر 2019.)30) 

عالوة على ذلك، استمر الجيش في عمليات تهجير المواطنين، وتركزت عمليات التهجير في 2019 في 
قرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد، التي قام الجيش بهدم ما بين 70 ل80 منزل بها في شهر 

أكتوبر من عام 2019.))3)

في اإلنفوجراف التالي، نستعرض القري التي استهدفها الجيش في عام 2019 بهدف هدم منازلها 
وتجريف أراضيها:

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1092390308397150208  صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (16(
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1108087735896756226 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (1((

https://www.facebook.com/shahidsinai10((/ 1010 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  (1((
posts/123123272419485?__tn__=-R

))1)  صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/150418536356625?__tn__=-R

)30)  صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/106570747408071?__tn__=-R

صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (3((
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/141056047292874?__tn__=-R

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1092390308397150208
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1108087735896756226
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/123123272419485?__tn__=-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/123123272419485?__tn__=-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/150418536356625?__tn__=-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/106570747408071?__tn__=-R
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/141056047292874?__tn__=-R
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في هذا الجزء من التقرير تعرض الجبهة المصرية نتيجة رصدها لما ورد على عهدة الصفحات المعنية 
الجماعات  فيه  بما ضلعت  يرتبط  فيما  وذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  أهالي سيناء،  بوضع 
المسلحة من حاالت قتل أو إصابات أو اختطاف، إما للمواطنين المدنيين أو لألفراد المنتمين لقوات 

األمن والجيش المصري. 
4. ١. قتلى ومصابون مدنيون على يد والية سيناء:

قتلت الجماعات المسلحة ما ال يقل عن 39 شخًصا  وأصابت 21 مدنًيا من أهالي سيناء في عام 2019. 
وتقوم الجماعات المسلحة بقتل المدنيين عن طريق عمليات تفجيرية تستهدف تمركزات أمنية وأكمنة 
للجيش، والتي تصيب المدنيين بالقرب من تلك األماكن، أو عن طريق هجوم مسلح بأعيرة نارية على 
المزعوم  المدنيين  اختطاف  أو  ناسفة،  أحزمة  استخدام  طريق  عن  األحيان  بعض  مدنية، وفي  مناطق 

تعاونهم مع الجيش وإعدامهم أو ذبحهم.
في   2019 عام  في  سيناء   شمال  في  المسلحة  الجماعات  ارتكبتها  التي  القتل  عمليات  أكبر  كانت 
السادس والعشرين من مارس. حيث قامت مجموعة مسلحة  باستهداف عمال يعملون في منشآت 
المغارة بوسط سيناء، ما أدى لمقتل 17 من  بالكيلو 4 على طريق جعل في منطقة  للجيش  عسكرية 

العمال، منهم 5 من قبيلة الفواخرية، و 12 من الصعيد، وإصابة 6 آخرين.)31) 
تكررت هجمات الجماعات المسلحة على العمال الذين يعملون مع الجيش بشكل مستمر. في الثاني 
والعشرين من يونيو 2019، قامت مجموعة مسلحة أخرى بالهجوم على عمال يعملون مع الجيش، وكان 
ذلك عند سور مطار العريش. أدى الهجوم إلى مقتل 5 من العمال، من بينهم عامالن يدعيان: عبدالرحمن 
هدبا قنديل، وعادل أسعد األحامدة)33). كان هذا هو االستهداف الرابع من نوعه للعمال العاملين على بناء 
جدار المطار، وهو جدار بدأت القوات المسلحة في بنائه منذ منتصف عام 2018 لمنع الجماعات المسلحة 
من الدخول إلى سيناء)34). يبدو أن تكرار الهجوم على العمال لم يسترعي انتباه القوات المسلحة، التي 
لم تتخذ أية إجراءات لتأمين العمال، ما يعرض حياة العمال الذين ما زالوا يعملون على بناء السور لخطر 

مستمر)35). 
من أبشع العمليات التي ارتكبها مسلحو »والية سيناء« هو ذبحهم ألربعة مواطنين في 17 يوليو 2019 
بعد أن نصبت كمينا عند قرية »مصفق« بنطاق مدينة بئر العبد على الطريق الدولي العريش القنطرة، 
وعند وصول عربة اإلسعاف، حيث ُعثر على األربعة مواطنين ورؤوسهم مفصولة عن جسدهم)36).   كما 
لم يسلم األطفال من هجمات »والية سيناء«، حيث أدى هجوم على كمين »تفاحة« لمقتل طفلين، 

أحدهم في السادسة من عمره واآلخر في الثالثة عشر، باإلضافة إلى إصابة طفل رضيع))3).
تاريخ القتل المنطقة االسم
2019/6/22 عند سور مطار العريش عبد الرحمن هدبا قنديل
2019/6/22 عند سور مطار العريش عادل اسعد االحامده
2019/7/17 قرية »مصفق« بنطاق مدينة بئر العبد علي الطريق الدولي العريش 

القنطرة
يوسف محسن ابو حسان من 

قرية مزار
2019/7/17 قرية »مصفق« بنطاق مدينة بئر العبد علي الطريق الدولي العريش 

القنطرة
سالم سالمه قريشع ابو جرير من 

قرية الروضة
2019/7/17 قرية »مصفق« بنطاق مدينة بئر العبد علي الطريق الدولي العريش 

القنطرة
سالمه ابراهيم من قريه جعل 

2019/7/17 قرية »مصفق« بنطاق مدينة بئر العبد علي الطريق الدولي العريش 
القنطرة

محمود سالمة ابراهيم من قرية 
جعل

2019/7//18 كمين للشرطة بموقف الشيخ زويد صالح سالمة بركي صباح
2019/9/26 - عبد الله محمد سالمه عايش خلف
2019/9/26 - عاطف محمد سالمه عايش خلف

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1110520517507907584  صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (31(
https://bit.ly/1WAWota  مدي مصر، 16 مارس ))10، مقتل 3 بينهم مجند وإصابة 0) عمال في كمين لمسلحين بوسط سيناء

صفحة سيناء News 14، آخر اطالع مارس 1010  (33(
 https://www.facebook.com/senainews24/photos/a.1630297533931795/2050050835289794/?type=3&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/senainews24/posts/2050104111951133?__tn__=-R
 https://www.facebook.com/ShahidSinai/posts/335602953767841?__tn__=-R  (34(

مدى مصر، »والية سيناء«  يتبنى كمائن خطف المدنيين و يجّدد البيعة للبغدادي،  يونيو ))10  (35(
https://bit.ly/1U(spa3

https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2594845697194983 صفحة شبكة أخبار سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (36(
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2598351490177737 صفحة شبكة أخبار سيناء، آخر اطالع مارس 1010

https://www.facebook.com/watch/?v=545946206141893  صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (3((

والية سيناء

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1110520517507907584
https://bit.ly/2WAWota
https://www.facebook.com/senainews24/photos/a.1630297533931795/2050050835289794/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/senainews24/posts/2050104111951133?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ShahidSinai/posts/335602953767841?__tn__=-R
https://bit.ly/2U9spa3
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2594845697194983
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2598351490177737
https://www.facebook.com/watch/?v=545946206141893
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4. ٢. قتلى ومصابون من قوات األمن على يد والية سيناء:
على أقل تقدير  قتلت  مجموعة »والية سيناء« قتلت ما 162 وأصابت  151 فرًدا من قوات األمن في 
شمال سيناء في عام 2019. كان أغلب قتلى قوات األمن على أيدي عناصر »والية سيناء« من الجنود، 
حيث أنه من أصل 162 قتيل من قوات األمن في عام 2019، كان 90 منهم من الجنود، باإلضافة إلى 12 
ضابط، و9  برتبة مالزم،  و3 برتبة رائد، و7  برتبة نقيب، و 4 من قوات الشرطة، وهناك 36 لم نتمكن من 
تحديد رتبهم. والخالصة هي  أن أغلب القتلى من صفوف قوات األمن هم مجندون، ما ينم عن وضع 

الجيش للمجندين في الصفوف األمامية، وعدم توفير الحماية أو التدريب الالزم لهم.
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4. ٣. اختطاف مدنيين على يد والية سيناء:
في عام 2019، اختطف تنظيم »والية سيناء« ما ال يقل عن 34 مواطًنا من أهالي سيناء، وهو ما يتم 

بدعوى تعاونهم مع قوات األمن، ويظل مكانهم غير معلوم لحين اإلفراج عنهم 
أو إعالن مقتلهم. في الثالث من سبتمبر 2019، أعلنت مصادر أمنية وقبلية 

بشمال سيناء عن قتحام والية سيناء لقرية مصفق التابعة لمدينة بئر العبد 
وخطف 4 مواطنين منها بدعوى أنهم متعاونين مع أجهزة اأمن. كان هؤالء 
موسي  ووالدهما  جابر  وشقيقه  حمدان  موسي  إسالم  هم  المواطنون 
حمدان مراحيل باإلضافة إلى جارهم الذي يدعي صباح الصبيح وذلك عقب 

قيام المسلحين بنصب كمين علي الطريق الدولي أمام القرية وتفتيش 
سيارات المواطنين تحت تهديد السالح. ))3)

بصورة  المسيحيين  يهدد  االختطاف  خطر  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
السابقة. في  السنين  كما   2019 المستمر في  األمر  أعنف، وهو 
26 يناير 2019، نصبت مجموعة مسلحة كميًنا بمنطقة سبيكة على 
ميكروباص  بإيقاف  وقاموا  العريش،  مدينة  غرب  الدولى  الطريق 
بحث  وخبير  الديانة  وهو مسيحي  عيسى«،  نخلة  »أديب  يقل  كان 
العريش، وتعرض لالختطاف من قبل  أمن شمال  بمديرية  جنائي 

المسلحين أثناء توجهه لعمله.))3)

صفحة سيناء News 14، آخر اطالع مارس 1010  (3((
https://www.facebook.com/senainews24/posts/2093421344286076?__tn__=-R 

https://www.youtube.com/watch?v=fyM4iosxEfc   قناة العربي، بتوقيت مصر، تنظيم والية سيناء يختطف قبطيا   (3((
في العريش، )) يناير ))10

أديب نخلة يسي

https://www.facebook.com/senainews24/posts/2093421344286076?__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=fyM4iosxEfc
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التاريخ االسم
2019/1/26 أديب نخلة يسى
2019/3/16 محمود القلعجي
2019/6/17 محمد قردود األحيوات
2019/6/17 ابن محمد قردود األحيوات
2019/07/02 مصطفي حمدان سعيد
2019/07/02 حسين يحيى
2019/07/02 حسن أحمد حسن
2019/7/13 عبد الحميد الهواري
2019/03/09 إسالم موسي حمدان مراحيل 
2019/03/09 جابر حوسى حمدان مراحيل
2019/03/09 موسى حمدان مراحيل
2019/03/09 صباح الصبيح
2019/9/23 عبد الله محمد سالمه عايش خلف
2019/9/23 عاطف محمد سالمه عايش خلف
2019/9/26 محمود سعيد
2019/10/17 أحمد عبد الرحمن الترباني
2019/10/25 مصطفى سالمة سليمان ابو جغيمان 
2019/10/25 محمد امهيزع القاضى 
2019/10/27 سامح محمد أبو الدوه
2019/10/30 محمد عبد الرحمن الترباني
2019/10/30 ياسر السيد حسن
2019/10/30 جميل فرج خليل
2019/10/30 عبد الرازق الهنداوي
2019/10/30 كريم الديب محمد
2019/10/30 طه حسين عبد الشافي
2019/10/30 اشرف كليله محمد
2019/10/30 عطالله محمود

)أسماء بعض المختطفين من أهالي سيناء عام ٢0١9(
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تأثير الصراع على الحقوق االقتصادية واالجتماعية

المقيمين  اليومية  الحياة  الحالي في سيناء على معطيات  الوضع  أثر  التقرير   الجزء من  يعرض هذا 
بدائل  توفير  دون  واالقتصادية،  االجتماعية  حقوقهم  من  الدائر  الصراع  ينتقص  وكيف  بالمحافظة، 
حقيقية، وذلك في أمور مرتبطة بأوضاع المرافق والبنية التحتية، وحرية المواطنين في التنقل والحصول 
على رعاية صحية مالئمة، وذلك من خالل رصد ما جاء على عهدة الصفحات المحلية بمواقع التواصل 

االجتماعي أو األخبار نادرة النشر. 

٥. ١. بنية تحتية ومرافق عامة:
• مياه الشرب والصرف الصحي

عانت مدن شمال سيناء من أزمة حادة مرتبطة بالمياه بدأت منذ عام 2018، واستمرت 
بشكل متزايد في عام 2019.  حيث يعمل نظام المياه في أغلب مدن العريش عن 
طريق ما يسمى بنظام الجدول. يتم ضخ المياه إلى البيوت في أوقات معينة، 
وعلى األهالي تخزين المياه حتى ميعاد الضخ القادم)40). ويعني ذلك أن المياه 
الحصول على  إمكانية األهالي في  يعيق من  الوقت، ما  ليست متاحة طوال 

المياه وقت الحاجة. 

كثيًرا ما تتأخر مواعيد ضخ المياه، وتعاني األحياء من غياب المياه لفترات مطولة، 
فمثاًل في ديسمبر 2019، لم يتم ضخ المياه في حي الزهور بالعريش لمدة 10 
أيام متواصلة))4). وعاني حى أبو صقل بشكل خاص عندما انقطعت المياه عن الحي 

لمدة 3 أشهر في عام 2019. )41)

حكومي  تحرك  غياب  بشكل مستمر، في ظل  وتعطلها  المياه  تهتك خطوط  الوضع سوًءا  من  يزيد 
إلصالحها من قبل إدارة المحافظة. في شهر يوليو 2019، لم يتم ضخ المياه في أحياء الصفا والساليمة 
ُكسرت  المياه،  لضخ  المحدد  اليوم  وفي  أيام،   8 لمدة  العريش  بمدينة  القديم  والموقف  والشرابجة 
لتأخير الضخ.)43) وقد انتشرت األعطال في خطوط المياه في عام 2019  ماسورة مياه رئيسية، ما أدى 
بشكل ملحوظ، فقد كسرت مسورتي مياه بأحياء الضاحية)44) والمساعيد)45)، والذين تم تجاهلهم من قبل 
إدارة المحافظة لما يزيد عن أسبوعين، عالوة على كسر في خط مياه العريش الرئيسي)46)، ما أدى إلى 

امتالء الشوارع بالمياه وتعرض سكان تلك األحياء ألزمة حادة. 

قال إبراهيم عودة، أحد سكان مدينة العريش، في حديث مع العربي الجديد، معلًقا على تردي نظام 
توزيع المياه إّن »عددًا من المناطق كالريسة والمساعيد وحي أبي صقل، تشتكي من أزمة حقيقية في 
المياه الواصلة إلى المنازل، بسبب عمل المياه بنظام الجدول في غالبية مناطق العريش منذ أكثر من 
عام، وكذلك بسبب حالة التهالك واألعطال التي أصابت خطوط المياه، في ظل انعدام أي تحّرك من 
قبل الجهات الحكومية، رغم التواصل معها، وإبالغ الدوائر المختصة باألزمة«. وتابع: »على ما يبدو هناك 
تعّمد حقيقي بإبقاء أزمة المياه على حالها، رغم مرور أشهر طويلة على ظهورها، بدون وجود تحّرك جّدي 
إلنهائها من قبل إدارة المحافظة، وخصوصًا بعد قدوم المحافظ الجديد محمد عبد الفضيل شوشة في 

أغسطس 2019«. ))4)

عالوة على ذلك، يعاني  سكان شمال سيناء من فشل في منظومة الصرف الصحي. تدهور نظام 
الصرف الصحي في شمال سيناء في عام 2019 بشكل ملحوظ، ما أدى إلى امتالء الشوارع بمياه الصرف 
الصحي))4).  وقال هشام عشماوي، أحد أبناء العريش، معلًقا على نظام الصرف الصحي بمشروع »ابني 
بيتك« بالجلوف، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس مدينة العريش » بالعات الصرف الصحي بمشروع 
ابني بيتك بالجولف امتألت عن آخرها وفي بالعات يمألها الحجارة والتراب وفي بالعات بدون أغطية 

https://bit.ly/33Aos(s  قناة العربي، )) مارس 1010،  أوضاع سيناء تزداد سوءًا: تردٍّ أمني ومعيشي  (40(
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1105358122045067264 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (4((
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1107194513456594945 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (41(

https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2621155671230652 صفحة  شبكة أخبار سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (43(
https://twitter.com/ShahidSinai/status/((0(0(((((1(4(34464 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (44(
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1103547486965239808 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (45(

 http://www.youm(.com/4((01(( اليوم السابع، 4) مارس ))10،  إصالح عطل فى خط مياه العريش بشمال سيناء  (46(
مصدر سابق  (4((

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1093914585378238466  صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010   (4((

https://bit.ly/33Aos1s
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1105358122045067264
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1107194513456594945
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2621155671230652
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1108018878284734464
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1103547486965239808
http://www.youm7.com/4170297
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1093914585378238466
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ونحن على أبواب الصيف ورمضان برجاء سرعة التصرف تفاديًا النتشار األمراض«))4). ويبدو أن نظام 
الصرف الصحي غير مجهز للتعامل مع الظروف المناخية والسيول التي تتعرض لها شمال سيناء في 
الشتاء، بدليل أنه  في 23 أكتوبر 2019، توفي كل من عبدالله سالمه حسن الشويكي، 47 عام، وابنته 

خديجة عبدالله سالمه حسن الشويكي، 13 عاًما، نتيجة شدة السيول بمدينة الحسنة. )50)

• الوقود

عانى أهالي شمال سيناء من أزمة وقود بدأت مع بداية العملية الشاملة في فبراير 
الغاز والمحروقات،  البداية كانت وضع نظام لتعبئة  2018، واستمرت في عام 2019.  
كل  الغاز  من  لتًرا   30 كمية  لكل سائق  ويحدد  الحكومة)51).  تعده  أسبوعي  لجدول  وفًقا 
اتحاد  الكاشف من  إلبراهيم  وفًقا  واحد،  ليوم  تكفي سوى  ال  كمية  أسبوعين، وهي 
سائقي شمال سيناء. أدى ذلك إلى تفاقم مشكلة الوقود وانتشار طوابير الغاز، حيث 
يقف  السائقون لساعات للحصول على حصتهم المحددة بثالثين لتر من الغاز. أدى 
ذلك إلى زيادة أسعار الوقود بشكل صارخ)52). وهو األمر الذي عانى منه أصحاب المحال 
التجارية أيًضا، حيث ظهرت  أزمة في إدخال جميع أنواع زيوت السيارات، ما يضطرهم 

للسفر مسافة ال تقل عن ساعتين من العريش إلى بئر العبد لشراء زيوت السيارات)53). 

ومع ندرة وجود الوقود وازدياد سعره، 
بدورهم  العريش  مدينة  سائقو  اضطر 
إلى زيادة أسعار المواصالت، ما زاد من 
المواطنين،  على  االقتصادية  المعاناة 
خاصة مع حاجتهم للعودة إلى منازلهم 
إلى  يضطرهم  ما  الحظر،  موعد  قبل 
األجرة.  من  مضاعفة  بأسعار  القبول 
عملهم  مباشرة  عن  السائقون  ويمتنع 
توافر  عدم  نتيجة  األحيان  بعض  في 
بشكل  المواطنون  واشتكى  الوقود. 
العمل  عن  السائقين  امتناع  من  خاص 
ما  »القنطرة-العريش«،  موقف  في 
قبل  منازلهم  إلى  الرجوع  من  منعهم 

ميعاد الحظر)54). 

العملية  بداية  العسكرية مع  العمليات  ازدياد  بدأ مع  كان قد  المحروقات  لتعبئة  النظام  أن هذا  ورغم 
الشاملة سيناء 2018، والتي اسُتخدمت كمبرر لألزمات الطارئة التي يعيشها أهالي سيناء، فإنه ومع 
خفوت العملية الشاملة، استمر نظام التعبئة في 2019 على ما هو عليه. وقد تعاملت إدارة المحافظة 
والجهات األمنية مع األزمة بتجاهل شديد، رغم مناشدة المواطنين بالعودة إلى نظام التعبئة  السابق 

للعملية الشاملة)55).

• الطرق

خاصة  سيناء،  شمال  في  الطرق  أوضاع  سوء  نتيجة  واألهالي  السائقين  معاناة  امتدت 
العام بين  الدولي  الطريق  التي تتم على  العمليات األمنية  القنطرة-العريش. بعد  طريق 
أي  الطرق  بتلك  يوجد  ال  الطرق.  بعض  مسارات  تغيير  إلى  أدى  العبد،ما  وبئر  العريش 
الفتات تحذيرية أو أعمدة إنارة، وخصوًصا بمناطق التلول والروضة وسبيكة والميدان 
وصواًل إلى المساعيد غرب العريش. ومع الظالم الدامس، أدى تدهور الطرق وظلمتها 

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1116765925045407750 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010   (4((
https://www.facebook.com/shahidsinai10((/photos  1010 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  (50(

//a.(03104((44((31(/(41611(1((36166
مصدر سابق  (51(

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1104358441466900482 1010 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  (52(
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/122404085824737  1010 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  (53(

صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (54(
 https://twitter.com/ShahidSinai/status/1125744015347978241

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1117476905979121668 / https://www.facebook.com/shahidsinai10((/ /
posts/148947593170386

مصدر سابق  (55(

)تواصل أزمة طوابير تاكسي العريش أمام محطات الغاز - مصر العربية(

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1116765925045407750
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/photos/a.103204914411321/142622127136266/
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/photos/a.103204914411321/142622127136266/
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/photos/a.103204914411321/142622127136266/
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1104358441466900482
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/122404085824737
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1125744015347978241
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1117476905979121668
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/148947593170386
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/148947593170386
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إلى حوادث متكررة)56). هذا باإلضافة إلى شاحنات تتحرك عند مدينة بئر العبد، والتي اشتكى السائقون 
رملية  تجمعات  مشكلة  منها  تتساقط  الرمال  أن  من 
انقلبت  اإلنارة،  انعدام  وبسبب  الطرق.  على  ضخمة 
عدة سيارات عند اصطدامها بتلك التجمعات الرملية. 
يحكى أحد أهالي شمال سيناء » وأنا قادم من القاهرة 
أمس سيارة دبابه نصف نقل ماشية بسرعة وبسبب 
الحفر والرمال المنتشرة على الطرق قلبت به من علي 
االسفلت وسقطت مقلوبه تحت على الرمال بجانب 
علي  تطايرت  واألقفاص  الخضار  وصناديق  الطريق 
جوانب الشارع وعلي االسفلت وقفت علي جانبه كان 
الموبايل  في شباب بعربيتين نصف نقل بكشافات 
يستكشفون والحمدلله ابلغوني ان الرجل على قيد 

الحياة«)57). 

أهالي  منها  يعاني  أزمة  الطرق  حوادث  أصبحت 
سيناء، خاصة سائقوها، بشكل يرجح أنه يومي. مثال 

على ذلك حادث وقع على طريق القنطرة-العريش في 28 مارس 2019، أودى بحياة 3 مواطنين وإصابة 9 
آخرين)58) وفي السادس من ديسمبر من نفس العام، أدى حادث تصادم 3 سيارات على طريق األوتوستراد 
إلى مقتل 14 مواطًنا)59). وقد طالب المواطنون بوضع الفتات تحذيرية عند المناطق العسكرية ووضع 

أعمدة إنارة على الطرق، إال أن إدارة المحافظة لم تلتفت إلى أي من تلك المطالبات حتى اآلن)60).

• الكهرباء

تتعرض مدن شمال سيناء النقطاع مستمر للكهرباء، يصل إلى أسابيع في بعض األحيان. 
انقطعت  للكهرباء،  المواطنين  الشديد وحاجة  الحر  عام 2019، ورغم  في شهر رمضان من 
الكهرباء عن مدن الشيخ زويد لمدة أسبوعين. حيث انقطعت لثالثة أيام متتالية في 7 يوليو 
))6)2019. وفي 27 أكتوبر 2019، انقطعت الكهرباء لمدة يومين)61)،األمر الذي تكرر في السادس 

من ديسمبر من نفس العام)63). 

 يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على كثير من مناحي الحياة األخرى، وأهمها المياه، حيث يعتمد األهالي 
على الكهرباء لضخ المياه من اآلبار.  تؤثر الكهرباء أيًضا على خطوط االتصاالت األرضية، وهي وسيلة 
االتصال الوحيدة داخل شمال سيناء، حيث تعمل الهواتف األرضية بالكهرباء)64). وحذر الكثير من األهالي 
للخطر،  المواطنين  حياة  تعرض  والتي  الشوارع،  تمأل  التي  المياه  تقع في  التي  الكهرباء  أسالك  من 
وخاصة األطفال)65). ورغم وعود محافظ شمال سيناء وعضو مجلس النواب إبراهيم أبو شعيرة بإنشاء خط 

كهرباء جديد، لم يتم تنفيذ أي من تلك الوعود حتى اآلن)66).

٥. ٢. الحق في العمل:
الصيادين  رأسهم  على  العمل،  في  المواطنين  من  الكثير  حق  انتهاك  إلى  سيناء  في  النزاع  أدى 
نتيجة عدم  العمل  السائقين عن  توقف  إلى  الوقود  أزمة  أدت  والعمال. حيث  والسائقين  والمدرسين 

توافر الغاز الكافي لسياراتهم. 

على جانب آخر، تأثر الصيادون بشكل خاص من النزاع الدائر. كان اللواء أمجد إبراهيم عطية، مدير عام بحيرة 

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1089905016553590784  صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (56(
https://www.facebook.com/shahidsinai10((/posts/(((01(16301(0(6 1010 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  (57(

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1111261275760328704  صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (58(
https://www.facebook.com/senainews24/posts/2043669882594556 1010 آخر اطالع مارس ،News 14 صفحة سيناء  (59(

مصدر سابق  (60(
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2574564789223074  صفحة شبكة أخبار سيناء، آخر اطالع مارس 1010  (6((
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/144922170239595 1010 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  (61(

https://www.facebook.com/sinainewsnow/photos 1010 صفحة أخبار سيناء اآلن، آخر اطالع مارس  (63(
/a.867816189946650/2763453060382944/?type=3&theater

 /https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2574564789223074  1010 صفحة شبكة أخبار سيناء، آخر اطالع مارس  (64(
مصدر سابق

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1103547486965239808   1010 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  (65(
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1085771171168169985/ 

 https://twitter.com/ShahidSinai/status/(0(4(((4400460(4464  1010 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  (66(

) حادث طريق عند طريق الروضة - صفحة أخبار شمال سيناء(

https://twitter.com/ShahidSinai/status/1089905016553590784
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/117027263029086
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1111261275760328704
https://www.facebook.com/senainews24/posts/2043669882594556
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2574564789223074
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/144922170239595
https://www.facebook.com/sinainewsnow/photos/a.867816189946650/2763453060382944/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sinainewsnow/photos/a.867816189946650/2763453060382944/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2574564789223074/
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2574564789223074/
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1103547486965239808
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1085771171168169985
https://twitter.com/ShahidSinai/status/1094981440046014464
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بالبحيرة،  الصيد  بمنع  أمر  قد  البردويل 
لمخالفة  قوارب   3 على  بالتحفظ  وقام 
المائي))6).  بالمسطح  الصيد  منع  قرار 
وفي أبريل أعلنت إدارة بحيرة البردويل، 
قيامهم  أثناء  صيادا   31 عدد  ضبط 
بعملية الصيد في بحيرة البردويل خالل 
فترة منع الصيد طبقا لقرار مجلس إدارة 
الشاملة  العملية  بدء  ومنذ  البحيرة))6). 
سيناء في فبراير 2018 تم إغالق ميناء 
العريش ومنع الصيد فيها، ما أدى إلى 
العمل.  خارج  صياد   2500 حوالي  وضع 
 «  : الصيد  مراكب  أصحاب  أحد  وقال 
نظًرا لطول مدة وقف الصيد فى ميناء 
أزمة  تفاقمت   ، عام  نحو  منذ  العريش 
البطالة الشديدة بين الصيادين وخاصة 
لعدم  والصيادين  الشباب  فئة  من 

إتقانهم أى عمل غير الصيد ، بجانب عدم وجود مصدر رزق لهم ، ما أدى إلى تدهور حالتهم النفسية 
لعجزهم عن مساعدة أسرهم ، مع تزايد سوء أحوالهم االقتصادية وصعوبة مواجهة غالء المعيشة«))6). 

بإعادة فتح ميناء العريش واستعادة عملهم)0)). في 30  وقد طالب مواطنو شمال سيناء والصيادون 
سبتمبر 2019، وجه الصياد محمد يوسف حسين مرشد طلًبا إلى رئيس أركان القوات المسلحة محمد 
تقدم  التي  المبالغ  أن  من  قلقه  عن  وأعرب  استثنائي  بشكل  العريش  ميناء  فتح  بإعادة  حجازي  فريد 
للصيادين كتعويضات غير كافية إلعالة أسرهم، وأن الصيادين أصبحوا مثقلين بالديون)))). وما زال ميناء 
العريش مغلًقا حتى اللحظة، وما زال انتهاك حق الصيادين في العمل فاعاًل بدون تدخل إلعادتهم للعمل 

من قبل الحكومة. 

انتهاكات لحقهم في العمل، حيث تم إخالء ما ال يقل عن 1000 مدرس برفح  أيًضا  واجه المدرسون 
مرتبات  من  االقتطاع  ويتم  سيناء)1)).  محافظة  مدن  باقي  إلى  ونقلهم  المدرسين  من  زويد  والشيخ 
المدرسين من قبل النقابة، وقد قدم جموع معلمي شمال سيناء شكوى إلى نقيب معلمي شمال 
سيناء بذلك)3)). عالوة على ذلك، فإن مرتبات العاملين بوزارة التربية والتعليم بسيناء زاهدة وال تكفى 
لتغطية احتياجاتهم/ن المعيشية. يذكر أن 23 موظًفا بوزارة التربية والتعليم يتلقون مرتب 213 جنيه بعقد 
مؤقت منذ 8 سنوات، وقد ُرفعت شكوى إلى رئيس الجمهورية نيابة عن ال23 موظف لمطالبته بالتدخل 

لتثبيت وظائفهم)4)).

وفشلت قوات األمن بشكل خاص في توفير الحماية للعمال من أهالي سيناء أثناء النزاع الدائر، فأحياًنا 
ما يحدث أن يقوم أفراد مسلحون بالهجوم على عمال يعملون في مشاريع تابعة للجيش. فمثاًل، في 
14 مايو 2019، قام فرد مجهول الهوية بتهديد الموظفين العاملين بالشبكة الالسلكية لهندسة الكهرباء 
وهدد العاملين بها  مشيًرا إلى “أن عملهم حالًيا يخدم فقط أكمنة ومعسكرات الجيش«)75). هذا فضاًل 
عن العمال في بناء سور المطار الذين يتعرضون لهجوم من أشخاص مسلحين بين الحين واآلخر، والذين 

قتل من بينهم اثنان وأصيب ثالثة في هجوم في 22 يونيو )6))2019.

جريدة الشروق، ) مارس ))10،  ضبط 3 قوارب صيد مخالفة في بحيرة البردويل بشمال سيناء  (6((
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032019&id=60e62e56-7be9-43d6-ad23-917ac03aa3ec

 https://bit.ly/1UcDqHP   جريدة المال،  ضبط )3 صيادا في بحيرة البردويل خالل فترة منع الصيد  (6((
مصر العربية، 15 فبراير 1010،  بعد وقف الصيد بميناء العريش.. صيادو سيناء: ال نريد تعويضات.. نريد كسب لقمة عيشنا   (6((

 https://bit.ly/1UcDqHP بعرقنا
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/127723381959474  1010 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  ((0(
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/127723381959474 1010 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  ((((
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/115052663226546  1010 صفحة  شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  ((1(
https://www.facebook.com/shahidsinai10((/posts/(((04(((636016(  1010 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  ((3(
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/123109215754224  1010 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  ((4(

https://www.facebook.com/ShahidSinai/posts/334392537222216  (75(
https://www.facebook.com/senainews14/photos  1010 آخر اطالع مارس ،News 14 صفحة سيناء  ((6(

/a.1630297533931795/2050050835289794/?type=3&__tn__=-R

) صورة لقوارب صيد في بحيرة البردويل - المصري اليوم(

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032019&id=60e62e56-7be9-43d6-ad23-917ac03aa3ec
https://bit.ly/2UcDqHP
https://bit.ly/2UcDqHP
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/127723381959474
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/127723381959474
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/115052663226546
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/117048776360268
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/123109215754224
https://www.facebook.com/ShahidSinai/posts/334392537222216
https://www.facebook.com/senainews24/photos/a.1630297533931795/2050050835289794/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/senainews24/photos/a.1630297533931795/2050050835289794/?type=3&__tn__=-R
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٥. ٣. حرية التنقل:
بدأت  حالة الطوارئ  الممتدة في سيناء منذ أكتوبر 2014، ومعها بدأ حظر التجوال الذي وضع قيوًدا 
على حركة المواطنين، والذي ما زال مستمًرا حتى اآلن. في بداية عام 2019، وبالتحديد في 15 يناير، تم 
تجديد حظر التجوال في شمال سيناء وفًقا لقرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، رقم 59 لسنة 2019. 
الدولية وحتى  الحدود  بخط  ماًرا  رفح  تل  المحددة شرًقا من  المنطقة  التجوال في  القرار حظر  ويفرض 
العوجة غرًبا من غرب العريش وحتى جبل الحالل، وشمااًل من غرب العريش ماًرا بساحل البحر وحتى خط 
الحدود الدولية فى رفح، وجنوًبا من جبل الحالل وحتى العوجة على خط الحدود الدولية. وتضمن القرار 
أن تكون توقيتات حظر التجوال من  7 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش 
والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة  1صباحًا 
وحتى الساعة 5 من صباح نفس اليوم. على أن يتم العمل بالقرار حتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب 
قرار رئيس الجمهورية)))). وفي 20 يونيو من ذات العام، جدد رئيس الوزراء حظر التجوال في ذات المناطق 

المذكورة، في قراره رقم 1685 لسنة 2019. ))))

بجانب حظر التجوال، فإن قوات األمن تفرض قيوًدا أخرى تعسفية على حركة المواطنين. في يونيو 
2019، حاصرت قوات األمن أحياء قسم رابع العريش، والذي يسكن فيه ما يقرب من 90% من سكان 
المدينة، لمدة تزيد عن  27 يوًما، مانعين المواطنين من الدخول أو الخروج. وامتد الحصار ليشمل أحياء 
قسم رابع العريش التي تبدأ من مجرى وادي العريش شرًقا إلى المقابر غرًبا، وتمتد جنوبًا إلى الطريق 
الدائري جنوب المدينة بمساحة تصل إلى أكثر من 20 كم مربع)))). وكثيًرا ما تحظر قوات األمن التواجد 
في بعض المناطق بشكل مؤقت، و تغلق الطرق المؤدية إلى مناطق معينة، ما يحد من حرية األهالي 
في التنقل بين أحياء ومدن شمال سيناء. فمثاًل،في 9 أكتوبر 2019، أغلقت قوات األمن الطرق المؤدية 
إلى حي غزالن بمدينة بئر العبد شمال سيناء)0)). وبعدها بأربعة أيام، في 13 أكتوبر، حظرت قوات األمن 

التواجد المدني بمنطقة تفاحة لمدة 3 أيام)))).

٥. 4.  الرعاية الصحية:
الصحية  واألوضاع  سيناء  شمال  في  المستشفيات  تلقى  لم  الدائر،  النزاع  ظل  في 
لألهالي االهتمام الكافي من قبل الدولة، ما جعل أوضاعها في تدهور مستمر. ال يوجد 
بمستشفى الشيخ الزويد أطباء في جميع التخصصات، مثل التخدير والرمد والمسالك 
البولية واألنف واألذن والحنجرة والجلدية والجراحة العامة، وال يتم إجراء أية عمليات، عدى 
الوالدة، في غرفة عمليات مستشفى الشيخ زويد نظًرا لعدم وجود أطباء جراحة)1)). وتقوم 

 http://laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=113114&Type=6  ((((
https://bit.ly/1UvD-  ،10(( فيتو، الجريدة الرسمية تنشر قرار »الوزراء« بحظر التجوال في مناطق برفح والعريش، )1 يوليو  ((((

 MZ5
 https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2611585995520953  1010 صفحة شبكة أخبار سيناء آخر اطالع مارس  ((((
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/132644518134027  1010 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  ((0(
https://www.facebook.com/shahidsinai10((/posts/(36((3(4444((((  1010 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  ((((
https://www.facebook.com/shahidsinai10((/posts/(4((31((3((((64  1010 صفحة شاهد سيناء، آخر اطالع مارس  ((1(

)قوات األمن  تحاصر أحياء العريش- فرانس برس(

http://laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=113114&Type=6
https://bit.ly/2UvDMZ5
https://bit.ly/2UvDMZ5
https://www.facebook.com/Sinai.News/posts/2611585995520953
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/132644518134027
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/136173744447771
https://www.facebook.com/shahidsinai2019/posts/141932813871864
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من  بدورها  تعاني  والتي  العام،  العريش  مستشفى  إلى  المرضى  بتحويل  زويد  الشيخ  مستشفى 
اإلهمال الشديد. في 26 مارس 2019، توفى الطفل عبدالرحمن محسن محمد، سنتان، في مستشفى 
العريش بعد أن تم تحويله من مستشفى الشيخ زويد. بعد أن وصل  في حالة غيبوبة إلى مستشفى 
مخ  طبيب  على  عرضه  عدم  بسبب  الطبي،  اإلهمال  نتيجة  ساعة  بعد  الحياة  الطفل  وفارق  العريش، 
بمستشفى  أخرى  حاالت   3 توفيت  العام،  ذات  من  نوفمبر  وفي  حالته)3)).  تطلبته  لما  وفًقا  وأعصاب 
العريش، اثنان منهم ماتو في غرفة العناية المركزة لعدم توافر طبيب عناية مركزة لمدة أسبوع، وكانت 
الحالة الثالثة أم من المفترض أن تخضع للوالدة القيصرية، وتوفت في غرفة العمليات بعد أن تم تأجيل 

عمليتها.

ثمانية أعوام مرت على أول هجوم تشنه الجماعات المسلحة على سيناء، وستة أعوام منذ إعالن عبد 
الفتاح السيسي لحالة الطوارئ المستمرة حتى اآلن في المحافظة الحدودية، وعامين منذ اإلعالن عن 
العملية الشاملة سيناء 2018. فيما يخص الوضع األمني، ال جديد يذكر فالدولة المصرية مازالت »تحارب 

اإلرهاب«، وأوضاع أهالي سيناء تتحول من سيئ ألسوأ.

https://bit.ly/1Uz(P6q صفحة المواطن السيناوي محمد أبو محسن محمد، آخر إطالع مارس 1010   ((3(

https://bit.ly/2Uz8P6q
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هذا التقرير الرصدي السنوي، يسعى للوقوف على الوضع في شمال سيناء في ظل تعتيم إعالمي، 
المقابل  في  تقوم  والتى  العسكري،  متحدثها  عبر  المصرية  الحكومة  عنها  تفصح  شحيحة  ومعلومات 
بالتنكيل بأي محاوالت صحفية جادة لتقديم رواية مغايرة لطبيعة االنتهاكات التي يتعرض لها مواطني 
شمال سيناء في إطار الصراع بين الدولة والجماعات المسلحة، أبرز مثال على هذا القبض على الصحفي 

والباحث إسماعيل اإلسكندراني على خلفية عمله وسجنه عقب محاكمة عسكرية مدة عشر سنوات)4)). 

التواصل االجتماعي من صفحات  المؤشرات عبر مواقع  أن ترصد بعض  المصرية  الجبهة  استطاعت 
يقوم بإدارتها مواطنين محليين في مناطق الصراع في شمال سيناء باإلضافة لمصادر صحفية أخرى،  
وبسبب درايتها بعدم كفاية هذه األدلة، تؤكد الجبهة على أن هذه األرقام استرشادية وليست نهائية، إال 

أنها قد تكون كاشفة لما يمكن أن يكون عليه الحال.

أهالي محافظة شمال سيناء هم الضحية األولى لكل من الجيش المصري، والجماعات المسلحة. ففي 
ظل الصراع الدائر بين الطرفين، يسقط من بين المدنيين، قتلى ومصابون، ويتعرض آخرون لالختفاء 
القسري واالختطاف، وحتى يدرجون على ذمة قضايا جنائية، دون تفرقة بين أطفال أو بالغين. ذلك فضاًل 
عن األوضاع المعيشية المتردية، التي ال يبدو أنها في طريقها للتحسن، ففي ظل الحصار المفروض 
على المحافظة، أصبح الحصول على أدنى معطيات الحياة اليومية أمر عسير، يظهر ذلك في صعوبة 
التعليم  إتاحة  أو  مناسبة،  طبية  رعاية  على  الحصول   أو  األساسية،  الغذائية  المنتجات  على  الحصول 
المأوى والمسكن، باإلضافة إلى االنقطاع المستمر  األساسي لألطفال، وحرمان بعض األهالى من 
لشبكات االتصاالت واإلنترنت وانقطاع الكهرباء، وذلك نتيجة  تجاهل واضح من الحكومة المصرية، التي 
لم تتخذ الحد األدنى من اإلجراءات لضمان سالمة المواطنين المصريين بشمال سيناء والحفاظ على 

أرواحهم.

الجبهة المصرية لحقوق االنسان، نوفمبر ))10،  إسماعيل اإلسكندراني: من الصحافة إلى المحاكمة العسكرية -تقرير تحليلي   ((4(
https://egyptianfront. حول القضية 18 لسنة 2018 شمال القاهرة العسكرية المحكوم عليه فيها على إسماعيل بالسجن 10 سنوات

 /org/ar/10((/((/ismail-al-eskandrani

خاتمة

https://egyptianfront.org/ar/2018/11/ismail-al-eskandrani/
https://egyptianfront.org/ar/2018/11/ismail-al-eskandrani/
https://egyptianfront.org/ar/2018/11/ismail-al-eskandrani/
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مرفقات

خريطة لمحافظة شمال سيناء)85)
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.Electronic Gate for North Sinai. http://www.northsinai.gov.eg/Lists/List9/AllItems.aspx


