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الدولة املرصية ما  بدأت  أن  أكتوبر 2014 يف حالة طوارئ بعد  تعيش شامل سيناء منذ 
أسمته »الحرب عىل اإلرهاب« ضد الجامعات املسلحة يف سيناء، والتي تعمل تحت تنظيم 
الجبهة املرصية قد وصفت يف تقرير سابق ما يحدث  يعرف باسم »والية سيناء«. وكانت 
يف شامل سيناء بالتحديد عىل أنه »نزاًعا مسلًحا غري دويل«، نظرًا الستيفائه رشطي النزاع 
املسلح غري الدويل، من حدة مستوى العنف واملستوى التنظيمي لجامعة والية سيناء. 
ومنذ بداية النزاع، وثقت مراكز حقوقية دولية ومحلية انتهاكات جسيمة ارتكبها كال طريف 
النزاع بحق السكان املدنيني لشامل سيناء. كام أدى الرصاع الدائر يف املنطقة إىل تردي 
والعمل  التعليم  يف  حق  من  املنطقة  لسكان  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  يف  كبري 
الغذاء، والحق يف مستوى معييش مناسب. لكن حتى اآلن، ال  والحق يف الحصول عىل 
توجد أي دراسات تشري إىل تأثري الرصاع عىل النساء بشكل خاص، وهم أحد الفئات التي عادة 
ما تعاين بشكل مضاعف يف الحروب والنزاعات. ومن هذا األساس، يلقي هذا التقرير الضوء 

عىل البعد الجندري للرصاع يف سيناء، واالنتهاكات التي تتعرض لها النساء يف إطاره. 

ينقسم التقرير إىل أربعة فصول، يتناول الفصل األول خلفية تاريخية عن شبه جزيرة سيناء 
متهد للقارئ فهم تاريخ املنطقة وما دار بها من رصاعات أدت إىل تهميشها التاريخي، 
للمنطقة،  والجغرافية  الدميوغرافية  الخصائص  بعض  عن  رسيعة  ملحة  الجزء  يعطي  كام 
وخلفية عن الرصاع الدائر فيها. يف الفصل الثاين يقدم التقرير خلفية اقتصادية واجتامعية 
عن الوضع يف شامل سيناء من حيث الحق يف العمل والحق يف التعليم، والتمييز التي 
له  الثالث ما تعرض  التقرير يف فصله  النساء يف هاذين املجالني. ويستعرض  تعاين منه 
عدد من نساء شامل سيناء من انتهاكات عىل يد أعضاء والية سيناء، والتي تشمل العنف 

األرسي والعنف املبني عىل النوع االجتامعي، والزواج القرسي وزواج القارصات.

النساء ولكن  لها نفس  التي تعرضت  االنتهاكات  التقرير  الرابع واألخري يوثق  الفصل  يف 
عىل يد مؤسسات الدولة املرصية من قوات مسلحة، وأمن وطني، ونظام عدالة. بالتحديد 
يستعرض هذا الفصل ما قامت به القوات املسلحة من انتهاك لحق تلك النساء يف الحركة 
والتنقل داخل وخارج شامل سيناء، وتباعات ذلك من أزمة غذائية استمرت ملا يقرب العامني، 
عقب  العادلة،  املحاكمة  لضامنات  انتهاكات  من  أيًضا  النساء  تلك  له  تعرضت  ما  يوثق  كام 
واحتجاز  قرسي  إخفاء  من  بحقهن  اقرتفه  وما  الوطني  األمن  يد  عىل  أوال  عليهن،  القبض 
هذا  يوثق  وأخريًا،  وقضاء.  نيابة  من  املرصي  العدالة  نظام  يد  عىل  ثم  وتعذيب،  تسعفي 
الفصل عدد من االنتهاكات التي تعرضت لها املتهامت القارصات يف القضايا محل الدراسة.

ملخص تنفيذي
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وجد التقرير، بعد األخذ يف االعتبار أن شامل سيناء هي منطقة نزاع مسلح غري دويل، 
أن كثري من االنتهاكات التي ارتكبتها والية سيناء والدولة املرصية بحق هؤالء النساء ترقى 
لكونها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتعترب مخالفات جسيمة وخطرية للقانون الدويل 
اإلنساين. كام توصل التقرير إىل أن االنتهاكات التي تعرضت لها النساء لها بعد جندري واضح 
حيث إن نوعية العنف التي تعرضن لها مبنية بشكل كبري عىل نوعهن االجتامعي وكونهن 

نساء، سواء االنتهاكات التي تعرضن لها عىل يد والية سيناء أو مؤسسات الدولة.

وتزوجوا  النساء،  تلك  ضد  املنزيل  أو  األرسي  العنف  مبامرسة  سيناء  والية  أعضاء  قام 
منهن زواج قرسي وأحيانًا وهن قارصات، وهي انتهاكات متثل نوًعا من العنف ضد النساء، 
وقد ترقى لكونها اتجاًرا باألشخاص وشكاًل من أشكال االستغالل الجنيس، وهي أيًضا جرائم 
حرب مبوجب القانون الدويل اإلنساين. كام قامت قوات األمن الوطني بتعذيب هؤالء النساء 
وإخفائهن قرسيًا، وشمل التعذيب متزيق ملالبسهن وتهديدات باالغتصاب، وهي مخالفات 
جسيمة التفاقية جنيف الرابعة ومن املمكن أيًضا اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. 
وما زالت النيابة العامة تنتهك حقوقهن يف محاكمة عادلة وتحتجزهن تعسفيًا قيد الحبس 
االحتياطي املطول دون إحالتهن للمحاكمة، ليس ألي جرائم واضحة ارتكبتها هذه النساء، 
فإن  عامة  وبصفة  سيناء،  لوالية  الرجال  من  أقاربهن  أحد  أو  أزواجهن  انضامم  بسبب  ولكن 
تعامل نظام العدالة املرصي مع هؤالء النساء ينتهك حق املدنيني يف محاكمة عادلة كام 

هو مكفول يف اتفاقية جنيف الرابعة.

يركز التقرير عىل عينة بحثية مكونة من 23 متهمة يف 3 قضايا ظهرت يف نيابة أمن 
العليا يف عامي 2018 و2019، واجهت فيها املتهامت اتهامات باالنضامم لجامعة  الدولة 

داعش يف سيناء و/أو متويل تلك الجامعة ماديًا.

املقابالت  أسلوب  عىل  املبحوثات  حول  البيانات  تجميع  يف  التقرير  منهجية  واعتمدت 
أكتوبر  من  الفرتة  يف  املرصية  الجبهة  أجرت  حيث  ثانوية،  مصادر  مع  املتعمقة  الشخصية 
حتى ديسمرب 2020 مقابالت مع أربعة محامني ومحاميات تابعوا قضايا تلك النساء وحرضوا 
كام  الجنايات.  محكمة  أمام  الحبس  تجديد  وعروض  العامة  النيابة  أمام  التحقيقات  معهن 
باحث كان  األولية من خالل مقابلة شخصية مع  البيانات  الجبهة املرصية عىل بعض  حصلت 
أجرت  الحرب عىل اإلرهاب يف املنطقة. وقد  يعيش يف شامل سيناء ويعمل عىل وضع 
تطبيق  طريق  عن  االنرتنت  شبكة  عرب  افرتاضيًا  الشخصية  املقابالت  كافة  املرصية  الجبهة 
اتصال آمن وحسب إجراءات األمان الرقمي املحددة، وراعت أيًضا تجهيل كافة املصادر بشكل 

تام حرًصا عىل سالمتهم الشخصية.

كام يستند التقرير إىل بعض البيانات الثانوية التي تم تجميعها عن طريق البحث املكتبي، 
والذي تضمن تقارير صحفية وحقوقية تم نرشها من قبل منظامت محلية ودولية عن وضع 
التقرير،  مبوضوع  الصلة  ذات  املواد  من  وغريها  سيناء،  شامل  يف  اإلرهاب  عىل  الحرب 

باإلضافة إىل عدد من القوانني املحلية واملواثيق واملعاهدات الدولية.
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تعيش شامل سيناء منذ أكتوبر 2014 يف حالة طوارئ غري منقطعة نتيجة الحرب عىل 
أهايل  من  املدنيون  وقع  سيناء.1  والية  جامعة  ضد  املرصية  الدولة  شنتها  التي  اإلرهاب 
الدائر بني الجامعات املسلحة وقوات األمن، يظهر ذلك من تقارير  املنطقة ضحية للرصاع 
نرشتها منظامت دولية،2 ومحلية،3 رصدت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ارتكبتها 
قوات األمن ضد املدنيني يف شامل سيناء منذ بداية الرصاع. وقد رصدت الجبهة املرصية 
لحقوق اإلنسان يف تقارير سابقة قيام قوات األمن يف شامل سيناء بعمليات قتل خارج 
ووجدت  قرسي.4  وإخفاء  قانونية  غري  اعتقال  وحمالت  مدنيني،  استهدفت  القانون  إطار 
للمدنيني  موسعة  قرسية  إخالء  بعمليات  قام  الجيش  أن  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة 

بحجة الحرب عىل اإلرهاب.5 

وهي   ،»2018 »سيناء  الشاملة  العملية  بداية   2019 فرباير  يف  أعلن  قد  الجيش  وكان 
هذه  بداية  ومنذ  سيناء.  شامل  يف  املسلحة  الجامعات  ضد  مكثفة  عسكرية  عملية 
العملية أصبحت شامل سيناء تحت حصار مكثف من قوات األمن أدى إىل أزمة غذائية غري 
حرية  عىل  صارمة  قيود  ووضع  املحافظة  إىل  الغذائية  املواد  نقل  منع  نتيجة  مسبوقة 
أيًضا انقطعت املياه لفرتات مطولة، وكذلك شبكات الكهرباء  الحركة. ونتيجة لذلك الحصار 
واالنرتنت، وتعطلت العملية التعليمية، وزادت أسعار الوقود بشكل هائل، وأصبح املدنيون 
يف  األول  املتسبب  كانت  بل  فيه،  حاميتهم  يف  فقط  الدولة  تفشل  مل  رصاع  يف  ضحايا 

انتهاك حقوقهم األساسية.6

عىل  سيناء  شامل  يف  يحدث  ما  سابق  تقرير  يف  وصفت  قد  املرصية  الجبهة  وكانت 
ويعتمد  الدولة.7  تسميه  كام  اإلرهاب  عىل  حربًا  فقط  وليس  دويل«،  غري  مسلح  »نزاع  أنه 
مستوى  يصبح  أن  أواًل،  رشطني.  توافر  عىل  دويل  غري  مسلح  نزاع  أنه  عىل  النزاع  تصنيف 
ثانيًا، أن يكون  الداخلية.  القالقل واالضطرابات  الحدة بحيث يتجاوز ما يحدث يف  العنف من 
أحد طريف النزاع جامعة مسلحة غري دولية، ويكون له من املستوى التنظيمي ما يؤهله 
العنرصين  أن  وجدت  قد  جنيف  ألكادميية  دراسة  وكانت  مسلح.8  نزاع  يف  طرفًا  ليكون 

http://bit.  .2021 يناير  يف  الصفحة  زيارة  تم  سيناء”.  شامل  يف  الطوارئ  حالة  “إعالن   .2014 قانونية.  منشورات   1
ly/3pqt97Z

2  هيومن رايتس ووتش. 2019. »اليل خايف عىل عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات األمن ومسلحي »داعش« يف شامل 
https://bit.ly/3i5vLFF .2020 سيناء«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب

3  الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان. 2020. »قراءة ألوضاع حقوق اإلنسان يف ظل الحرب عىل اإلرهاب يف مرص )2014-
http://bit.ly/3qUqsMh .2020 2020(«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب

https://bit.ly/2K- .2020 4  الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان. 2019. »بني املوت والحصار«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب
d6iO2

5  هيومن رايتس ووتش. 2019. »مرص: انتهاكات جسيمة وجرائم حرب يف شامل سيناء«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب 
 http://bit.ly/2Kd5o46 .2020

6  مصدر سابق.

7  الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان. 2020. »حصار ال ينتهي: نظرة عىل أثر الرصاع بني الدولة والجامعات املسلحة عىل 
http://bit.ly/3qUqsMh .2020 حقوق أهايل سيناء خالل عام 2019«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب

8  International Committee of the Red Cross )ICRC(. 2008. ”How is the Term ”Armed Conflict“ defined in 
International Humanitarian Law“? Viewed in January 2021. Retrieved at https://bit.ly/3iWfuTN
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تصنيفه  ميكن  وبالتايل  بالفعل،  سيناء  شامل  يف  الدائر  الرصاع  يف  متوفران  السابقني 
كنزاع مسلح غري دويل.9 كام تبنت منظمة هيومن رايتس ووتش ذات التوصيف يف تقارير 

سابقة.10

الدويل  القانون  بقواعد  النزاع  أطراف  يلتزم  أن  يجب  املسلح،  النزاع  أوقات  ويف 
األول  اإلضافيني  والربوتوكولني  األربعة  جنيف  اتفاقيات  يف  عليها  املصدق  اإلنساين 
املشرتكة  الثالثة  املادة  وبخاصة  جنيف  اتفاقيات  وفرت  جنيف.  التفاقيات  والثاين 
إىل  باإلضافة  الدولية-  غري  املسلحة  النزاعات  عىل  املنطبقة  األربع،  االتفاقيات  يف 
ال  الذين  األشخاص  وخاصة  الحرب،  لضحايا  القانونية  الحامية  اإلضافيني،  بروتوكوليها 
األدىن  الحد   3 املشرتكة  املادة  تحدد  املدنيني.  من  العدائية  العمليات  يف  يشرتكون 
مبعاملة  وتطالب  النزاع  أطراف  جميع  قبل  من  احرتامها  يجب  التي  املسلح  النزاع  ملبادئ 
إنسانية لجميع األشخاص املعتقلني عند العدو وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم لألذى 
والالإنسانية  القاسية  واملعاملة  والتعذيب  والتشويه  القتل  التحديد  وجه  عىل  وتحرم 
الدويل  القانون  تطبيق  ويستمر  العادلة.  غري  واملحاكمة  الرهائن  واحتجاز  واملهينة 
لحقوق اإلنسان يف أوقات النزاع املسلح، سواء كان دويل أو غري دويل. ووفًقا للقانون 
بأن  التزام  دويل  غري  مسلح  نزاع  يف  تشتبك  التي  الدولة  عىل  اإلنسان،  لحقوق  الدويل 

متنع وتحقق يف االنتهاكات التي يرتكبها طرف النزاع غري الدويل.11

فرضته  التي  الحصار  بعد  كبري  بشكل  التغطية  خارج  سيناء  شامل  يف  الرصاع  ويبقى 
إىل  والتنقل  الحركة  حرية  عىل  صارمة  قيوًدا  ووضعها  املنطقة  عىل  األمن  قوات 
وبينام  يحدث.  ما  تغطية  يحاولون  كانوا  الذين  للصحفيني  أيًضا  ومبالحقتها  املحافظة، 
األمن  قوات  انتهاكات  توثيق  يف  نجحت  التي  والصحفية  الحقوقية  التقارير  بعض  صدرت 
والجامعات املسلحة يف شامل سيناء، مل تصدر أية أبحاث أو تقارير عن تأثري الرصاع عىل 

النساء وما يعانونه من قبل قوات األمن ووالية سيناء.

إذا كن  النزاع عليهن، وما  تأثري  التقرير عن حال نساء شامل سيناء وكيفية  يتساءل هذا 
الذي  نوعه  من  األول  ليكون  نساء،  لكونهن  واالنتهاك  العنف  من  مضاعفة  ألنواع  يتعرضن 
يقدم دراسة مفصلة عن االنتهاكات التي يقرتفها طريف النزاع املسلح يف شامل سيناء 
شامل  نساء  من  عدد  تجارب  وتحليل  وتوثيق  استعراض  إىل  التقرير  ويهدف  النساء.  بحق 
يف  األمن  وقوات  املسلحة  بالجامعات  احتكاكهن  أثر  وكيف  الدائر،  النزاع  إطار  يف  سيناء 
املنطقة عىل حقوهن األساسية. تتابع الجبهة املرصية يف هذا التقرير ما تعرضت له 23 
فيها  يواجهن  قضايا  ذمة  عىل  محتجزات  سيناء،  شامل  يف  عشن  أو  نشأن  وفتاة،  سيدة 

اتهامات باالنضامم لجامعة والية سيناء و/أو متويل تلك الجامعة ماديًا. 

جزيرة  شبه  عن  تاريخية  خلفية  األول  الفصل  يقدم  فصول.  أربعة  إىل  التقرير  ينقسم 
سيناء لفهم تهميشها التاريخي، وينتهي باستعراض بداية الرصاع الحايل يف املنطقة. 
فيام  خاصة  سيناء،  شامل  يف  للنساء  واجتامعية  اقتصادية  خلفية  الثاين  الفصل  يتناول 
وأثر  الوضع  تدهور  وكيف  والعمل  التعليم  يف  سيناء  شامل  نساء  حق  انتهاك  يخص 
سيناء  شامل  نساء  له  تعرضت  ما  نستعرض  الثالث،  الفصل  يف  الرصاع.  بدء  بعد  عليهن 
عىل  مبني  وعنف  منزيل  عنف  من  سيناء،  والية  جامعة  يد  عىل  انتهاكات  من  املتهامت 

9  Geneva Academy. 2020. ”Non-international armed conflict in Egypt“. Viewed in Jan 2021. Retrieved from 
http://bit.ly/2M6Km8a

10  مصدر سابق.

11  اللجنة الدولية للصليب األحمر. »قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين: مقدمة«. تم زيارة الصفحة يف يناير 2021. 
http://bit.ly/3j3B49b

http://bit.ly/2M6Km8a
http://bit.ly/3j3B49b
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حرب  جرائم  لكونها  ترقى  قد  وجرائم  قارصات،  وزواج  قرسي،  وزواج  االجتامعي،  النوع 
وجرائم ضد اإلنسانية كاالتجار بالبرش واالغتصاب واالستغالل الجنيس.

لها  تعرضت  التي  االنتهاكات  يتناول  التقرير،  من  األكرب  الجزء  وهو  واألخري  الرابع  الفصل 
انتهاكات  من  التقرير  هذا  يف  املرصية  الجبهة  حاالتهن  تتابع  الاليت  سيناء  شامل  نساء 
القسم  يتناول  أقسام،  ثالثة  إىل  الفصل  وينقسم  املرصية.  الدولة  مؤسسات  يد  عىل 
يف  املسلحة  القوات  يد  عىل  ضبطهن  قبل  السيدات  لها  تعرضت  التي  االنتهاكات  األول 
حقهن  وانتهاك  والتنقل  الحركة  حرية  عىل  صارمة  قيود  يف  متثلت  والتي  سيناء،  شامل 
يف الحصول عىل الغذاء بعد ما تسببت فيه قوات الجيش من أزمة غذائية غري مسبوقة، 
الكثري  امتالك  عدم  بسبب  عليهن  الجيش  قوات  تضعها  التي  الحركة  عىل  القيود  وكذلك 
سيناء  سيدات  االنتهاكات  تلك  أعاقت  كيف  أيًضا  ونناقش  ثبوتية،  ألوراق  سيناء  أهايل  من 
أيدي أعضاء والية سيناء، وتسببت يف  التي تعرضن لها عىل  االنتهاكات  الهروب من  من 

معاناتهن املضاعفة عىل يد قوات الجيش. 

عليهن  القبض  بعد  النساء  له  تعرضت  ما  نناقش  األخري،  الفصل  من  الثاين  القسم  يف 
األمن  ارتكبه  ما  الثاين  القسم  يناقش  العادلة.  املحاكمة  ضامنات  ألبسط  انتهاكات  من 
وتعريضهن  تعسفي،  واحتجاز  قرسي  إخفاء  من  السيدات،  بحق  انتهاكات  من  الوطني 
للتعذيب واملعاملة الالإنسانية. كام نناقش انتهاك حقوق املتهامت يف محاكمة عادلة 
الرباءة  وافرتاض  الحرية  يف  حقهن  انتهاك  يف  متثلت  والتي  العدالة،  نظام  يد  عىل 
بحبس املتهامت احتياطيًا لفرتات مطولة، وانتهاك مبدأ افرتاض براءة املتهم حتى تثبت 
واعتامد  التهم،  عىل  مادي  دليل  وجود  دون  ضدهن  االتهامات  النيابة  أقامت  بأن  اإلدانة 
شخصية  مببدأ  النيابة  عمل  عدم  إىل  إضافًة  الوطني،  األمن  تحريات  عىل  الكيل  النيابة 
بحق  العدالة  نظام  ارتكبها  انتهاكات  يستعرض  أخري  بقسم  الفصل  هذا  وننهي  العقوبة. 

قارصات محتجزات عىل ذمة القضايا محل الدراسة. 
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منهجية التقرير

أمن  نيابة  يف  ظهرت  قضايا   3 يف  متهمة   23 من  مكونة  بحثية  عينة  التقرير  يتخذ 
الدولة العليا يف عامي 2018 و2019، واجهت فيها املتهامت اتهامات باالنضامم لجامعة 
و11  قضية  يف  متهامت   10 منهن  ماديًا،  الجامعة  تلك  متويل  و/أو  سيناء  يف  داعش 

متهمة يف قضية ثانية، ومتهمتان يف قضية ثالثة.

املقابالت  أسلوب  عىل  املبحوثات  حول  البيانات  تجميع  يف  التقرير  منهجية  اعتمدت 
الشخصية املتعمقة مع مصادر ثانوية، حيث أجرت الجبهة املرصية يف الفرتة من أكتوبر 
حتى ديسمرب 2019 مقابالت مع أربعة محامني ومحاميات تابعوا قضايا تلك النساء، وحرضوا 
كام  الجنايات.  محكمة  أمام  الحبس  تجديد  وعروض  العامة  النيابة  أمام  التحقيقات  معهن 
البيانات األولية من خالل مقابلة شخصية مع باحث كان  حصلت الجبهة املرصية عىل بعض 
يعيش يف شامل سيناء ويعمل عىل وضع الحرب عىل اإلرهاب يف املنطقة. وقد أجرت 
تطبيق  طريق  عن  االنرتنت  شبكة  عرب  افرتاضيًا  الشخصية  املقابالت  كافة  املرصية  الجبهة 
املصادر  كافة  تجهيل  أيًضا  وراعت  املحددة،  الرقمي  األمان  إجراءات  وحسب  آمن  اتصال 

بشكل تام حرًصا عىل سالمتهم الشخصية.

ويستند التقرير إىل بعض البيانات الثانوية التي تم تجميعها عن طريق البحث املكتبي، 
ودولية  محلية  منظامت  قبل  من  نرشها  تم  وحقوقية  صحفية  تقارير  تضمن  والذي 
مبوضوع  الصلة  ذات  املواد  من  وغريها  سيناء  شامل  يف  اإلرهاب  عىل  الحرب  وضع  عن 

التقرير، باإلضافة إىل عدد من القوانني املحلية واملواثيق واملعاهدات الدولية.

مع  التوثيق  من  التمكن  عدم  هي  التقرير  هذا  أمام  التحديات  أكرب  إحدى  وكانت 
من  املرصية  الجبهة  باحثو  يتمكن  مل  كام  االحتجاز.  قيد  وهن  مبارش  بشكل  املبحوثات 
النساء  أوضاع  عىل  دقة  أكرث  بشكل  للوقوف  سيناء  شامل  من  أخريات  نساء  مع  التواصل 
الصعوبة  شديد  أصبح  سيناء  شامل  أهايل  مع  التواصل  أن  إذ  املنطقة،  يف  عامة  بصفة 
مع  التواصل  دون  يحيل  مستمر  بشكل  تنقطع  واالنرتنت  االتصال  شبكات  ألن  والخطورة، 
عرضة  يضعهم  قد  حقوقية  منظامت  مع  تواصلهم  ألن  واألهم  املنطقةـ،  خارج  هم  من 
هذا  كتابة  عند  املرصية  الجبهة  باحثي  عىل  وكان  األمن.  قوات  قبل  من  خطرية  النتهاكات 
التقرير األخذ يف االعتبار أنه رغم حيك املبحوثات للمحامني وأمام النيابة عن االنتهاكات 

التي تعرضوا لها قبل وبعد القبض عليهن، تبقى شهادة املحامني مصدر غري أويل.

واجه باحثو الجبهة املرصية أيًضا تحديات بخصوص الحفاظ عىل األمان الشخيص للنساء 
التقرير حاالتهن، وحيث أنهن ال زلن محتجزات ومن املمكن أن يضاعف اإلفصاح  تابع  الاليت 
عن هويتهن من انتهاكات الدولة ضدهن، سوف تكون هويتهن مجهلة عىل طول التقرير. 
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الفصـــل األول: خـــصوصيــة 

شبه جزيرة سيناء التاريخية 

والرصاع الحايل

محافظات  باقي  عن  ومتيزها  تفصلها  تاريخية  خصوصية  سيناء  جزيرة  شبه  متتلك 
ممنهجة  سياسة  االستعامر  مارس   ،1882 عام  يف  ملرص  الربيطاين  االحتالل  بعد  مرص. 
للجامرك  ونقاط  إدارية  إجراءات  خالل  من  مرص  باقي  عن  سيناء  جزيرة  شبه  منطقة  لعزل 
والجوازات عرب قناة السويس، عزلت سيناء غربًا عن باقي مرص، ويرست حركة السكان رشقًا 
باتجاه فلسطني. وظلت سيناء خاضعة إلدارة االحتالل اإلنجليزي ملرص حتى عام 1946، وكان 

محافظها إنجليزيًا. 12

نظام  خارج  ظلت  لكنها  لسيناء،  مرصيني  محافظني  تعيني  بدأ   ،1946 عام  بعد  بالتحديد 
اإلدارة املحلية املرصية وتابعة للنظام العسكري املرصي، تحت قوات حرس الحدود، حتى 
13.1960 ويف وقت  124 لسنة  القانون  اإلدارة املحلية عىل مرص مبوجب  بعد تطبيق نظام 
الحكومة  تلتفت  مل  لالستعامر،  معادية  وطنية  سياسات  نحو  مرص  تقود   1952 ثورة  كانت 
مهمًشا  مكانًا  سيناء  ظلت  وبذلك  املرصي،  املحيل  الحكم  تحت  سيناء  لضم  املرصية 
ومنعزالً، مل يلتفت له الجانب املرصي إىل أن قامت حرب 1973 بني مرص وإرسائيل. ووقتها 
الرسمية  الصفحة  عن  صادر  تقرير  وصف  كام  وفقط«،  للقتال  »كمرسح  سيناء  اتخاذ  تم 

ملحافظة شامل سيناء.14
مبوجب   1974 عام  يف  سوى  املحلية  مرص  إدارة  إىل  رسمي  بشكل  سيناء  تنضم  ومل 
إىل  املحلية  اإلدارة  إىل  املتأخر  الضم  هذا  يشري   .1974 لسنة   811 رقم  الجمهوري  القرار 
اجتامعية  بخصوصية  متيزها  إىل  بدوره  أدى  والذي  التاريخي،  سيناء  تهميش  حقيقة 
لتأكيد  أخرى  إدارية  خطوات  مرص  اتخذت  ديفيد،  كامب  اتفاقية  توقيع  بعد  واقتصادية. 
شبه  بتقسيم  املرصية  الحكومة  قامت   1979 سنة  ففي  سيناء،  يف  املرصية  السيادة 
جزيرة سيناء إىل محافظتي شامل سيناء وجنوب سيناء، لتسهيل إدارتها نظرًا للمساحات 
84 لسنة 15.1979  الجمهوري رقم  القرار  الصحراوية الشاسعة يف الوسط، وذلك مبوجب 
حيث  السويس،  قناة  عن  جغرافيًا  معزولة  سيناء  شامل  إبقاء  عىل  ذاته  القرار  عمل 
ورشق  سيناء  شامل  غرب  من  بالتحديد  مرت  كيلو   30 بعمق  سيناء  من  جزء  استقطاع  تم 
املتوسط،  البحر  جانب  من  وهي  للقناة،  املجاورة  املحافظات  إىل  ليُضم  السويس  قناة 
اإلدارة املحلية يف  بدأت  القرارات،  تلك  السويس. عقب  تليها اإلسامعيلية، ثم  بورسعيد، 

أخذ إجراءات إلدماج سيناء وتعمريها.16

12  محافظة شامل سيناء. 2009. »التوجه االسرتاتيجي للدولة لتعمري وتنمية سيناء«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب 2020. 
https://bit.ly/3qiAUwG

بإصدار قانون   1960 بالقانون رقم 124 لسنة  العربية املتحدة  الجمهورية  للقانون والقضاء. »قرار رئيس  بوابة مرص    13
http://bit.ly/39lvdZj .2020 نظام اإلدارة املحلية«. تم زيارة الصفحة يف ديسمرب

14  محافظة شامل سيناء. 2009. »التوجه االسرتاتيجي للدولة لتعمري وتنمية سيناء«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب 2020. 
https://bit.ly/3qiAUwG

http://bit.ly/3qg6CL6 .2020 15  محافظة شامل سيناء. 2019. »شامل سيناء«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب

16  مصدر سابق. 

https://bit.ly/3qiAUwG
http://bit.ly/39lvdZj
https://bit.ly/3qiAUwG
http://bit.ly/3qg6CL6


13

من جحيم الوالية إىل جحيم الدولة

مدن  ست  وتضم  سيناء  شامل  رئيسة،  مناطق  ثالث  عن  عبارة  األخري  يف  سيناء  أصبحت 
رئيسية، أربع مدن يف الشامل تقع جنوب البحر املتوسط عىل الطريق الساحيل الدويل، 
الشيخ  مدينة  غربها  عىل  املرصية/الفلسطينية،  للحدود  املتاخمة  رفح  مدينة  أولها 
وأخريًا  مرتًا،  كيلو   30 مسافة  عىل  العريش  ثم  تقريباً،  مرتات  كيلو   10 مسافة  عىل  زويد 
اللتني  والحسنة  نخل  مدينتي  إىل  باإلضافة  واإلسامعيلية.  بورسعيد  تجاور  التي  العبد  برئ 
السكانية  الكثافة  أن  إال  سيناء،  وسط  وهي  سيناء  من  الثانية  املنطقة  يف  فعليًا  تقعان 
شامل  محافظة  وتضم  سيناء.  شامل  مبحافظة  إلحاقهام  إىل  أدت  للمنطقة  املنخفضة 
صبت  والتي  سيناء،  جنوب  الثالثة  املنطقة  تأيت  وأخريا  تابع.  مركز  و473  قرية   85 سيناء 
الدولة فيها مواردها التنموية لتحويلها إىل مزار سياحي عاملي، وتركت أعالها مبارشة 
السنوات  يف  تعاين  الشامل  يف  مدن  وأربع  الوسط،  يف  مهمشة  صحراوية  منطقة 

األخرية من نزاع مسلح بني جامعات متطرفة وقوات أمنية.17

 ،2019 عام  يف  واإلحصاء  للتعبئة  املركزي  الجهاز  عن  الصادر  السنوي  للتقرير  وفًقا 
النساء،18  من  تقريبًا  نصفهم  نسمة،   450,000 حوايل  سيناء  لشامل  السكاين  التعداد  يبلغ 
وتعترب شامل سيناء من أقل املناطق املأهولة يف مرص من حيث الكثافة السكانية. تبلغ 
مرص.  مساحة  من   %6 متثل  وبذلك  مربع،  مرت  كيلو  ألف   61 حوايل  سيناء  شامل  مساحة 
فسيناء  سيناء،  شامل  عن  املرصية  الدولة  تصدرها  التي  املهيمنة  الصورة  عكس  عىل 
رئيسية،  فئات  ثالث  بني  سيناء  شامل  سكان  يتنوع  وأجناسهم.  أصولهم  تتنوع  لسكان  بيت 
ومحيط  زويد  والشيخ  العبد  وبرئ  الوسط  منطقة  يف  البدوية  القبائل  هم  تعداًدا  أكربهم 
هم  واإلقالعيون  رفح،  ومدينة  العريش  يف  واإلقالعية  الحرضية  العائالت  جانب  إىل  رفح. 

بقايا املامليك الناجني من مذبحة القلعة يف عهد محمد عيل. 

25000 نسمة.  الفلسطينيون، ويبلغ تعدادهم حوايل  الوافدون والالجئون  أيًضا  وهناك 
 ،1948 بعد تهجريهم يف نكسة  الفلسطينيني إىل سيناء  توافد  بدأت املوجة األوىل من 
لقناة  النارص  عبد  جامل  تأميم  بعد   1956 عام  يف  مرص  عىل  الثاليث  العدوان  مع  والثانية 
مساوية  مبعاملة  وجيزة،  لفرتة  الوقت،  ذلك  يف  سيناء  فلسطينيو  ومتتع  السويس. 
للمرصيني بعد أن منحهم جامل عبد النارص حقوق مساواة. ووصل الفوج الثالث مع احتالل 
إرسائيل لسيناء يف عام 1967، يف مشهد امتزج فيه الفلسطينيون باملرصيني يف سيناء 
الوقت  مرور  مع   .1973 عام  حتى  اإلرسائييل  الجيش  لطرد  املرصي  الجيش  مع  وتعاونوا 
ُحرم فلسطينيو سيناء من حقوق املساواة التي منحهم إيّاها عبد النارص منذ عام 1954. 
الدول  جامعة  يف  مرص  عضوية  تعليق  مع  بالتزامن  ضدهم  العقابية  الترشيعات  وتوالت 
وحكم  السادات،  حكم  تحت   1979 عام  يف  مرص  يف  جديد  حكم  نظام  وتأسيس  العربية، 

محيل قسم سيناء وعزلها عن باقي مرص.19

عادت سيناء كمرسح للقتال يف املخيلة املرصية ويف اسرتاتيجية الدولة يف التعامل 
معها منذ أغسطس 2012 عىل األرجح، وذلك من خالل ما عرف بحادثة رفح األوىل، وفيها 
الهجامت دموية  أكرث  16 جندي، يف  للجيش وقتلوا  تابعة  تفتيش  اقتحم مسلحون نقطة 
بالرئيس  اإلطاحة  بعد  املسلحة  الهجامت  وتكررت   .1973 حرب  منذ  املرصية  القوات  عىل 
السابق محمد مريس يف أغسطس 2013، أولها محاولة االغتيال الفاشلة لوزير الداخلية 

السفري العريب. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب 2020.   17  اإلسكندراين، إسامعيل. 2014. »سيناء...شبه جزيرة الغموض«. 
http://bit.ly/2Xzszsm

الصفحة يف نوفمرب  زيارة  تم  السنوي.  اإلحصايئ  الكتاب  العامة واإلحصاء املرصي. 2019.  للتعبئة  الجهاز املركزي    18
https://bit.ly/35wcmIM .2020

19  اإلسكندراين، إسامعيل. 2014. »فلسطينيو سيناء بني النكبة والنكسة وكامب ديفيد«. السفري العريب. تم زيارة الصفحة 
http://bit.ly/2Xy96Zd   .2020 يف نوفمرب

http://bit.ly/2Xzszsm
https://bit.ly/35wcmIM
http://bit.ly/2Xy96Zd
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آنذاك، اللواء محمد إبراهيم، يف سبتمرب 2014، والتي أعلنت جامعة “أنصار بيت املقدس” 
مسؤوليتها عنها رًدا عىل الفض العنيف العتصامي رابعة والنهضة.20

لها،  بؤرة  سيناء  شامل  اتخذت  مسلحة  جامعات  من  املتزايدة  الهجامت  ظل  يف 
السييس  الفتاح  عبد  الجمهورية  رئيس  أعلن  حتى  املدينة  يف  االضطرابات  تصاعدت 
21،2014 عقب هجوم شنته  2014 مبوجب قرار رقم 366 لسنة  أكتوبر   24 الطوارئ يف  حالة 
41 عىل  جامعة أنصار بيت املقدس عىل موقعني أمنيني نتج عنه مقتل 31 جندي وإصابة 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  املقدس  بيت  أنصار  جامعة  بايعت   ،2014 نوفمرب   10 ويف  األقل. 
التواصل  مواقع  عىل  ألنفسهم  اإلشارة  يف  أعضائها  وبدأ  )داعش(،  والشام  العراق  يف 

االجتامعي باسم »والية سيناء«.22

وتكررت هجامت والية سيناء عىل مواقع متركز قوات الجيش والرشطة يف سيناء خالل 
وأسلحة،  وقذائف  مفخخة  بسيارات  الهجامت  من  سلسلة  العريش  وشهدت   ،2015 يناير 
بدأت  الهجامت،  تلك  العسكريني.23 عقب  30 رشطي وإصابة عرشات من  تسببت يف مقتل 
عىل  “الحرب  اسرتاتيجية  اتخذت  حيث  اإلرهاب،  عىل  الحرب  يف  اسرتاتيجيتها  تغيري  مرص 
يناير   31 يف  السييس  الفتاح  عبد  وأمر  وتنظياًم  هيكلية  أكرث  وضًعا  سيناء  يف  اإلرهاب” 
بقيادة  السويس،  قناة  رشق  منطقة  يف  اإلرهاب  ملكافحة  موحدة  قيادة  بتشكيل   2015

الفريق أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث امليداين.24

تعيش شامل سيناء منذ أكتوبر 2014 يف حالة مستمرة من الطوارئ بحجة الحرب عىل 
وصفتها  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  النتهاكات  عرضة  املنطقة  سكان  جعل  ما  وهو  اإلرهاب، 
اإلرهايب  الهجوم  وبعد  حرب.25  جرائم  لكونها  ترقى  قد  بأنها  ومحلية  دولية  منظامت 
 300 من  أكرث  مقتل  عن  أسفر  والذي  بالعريش  العبد  ببرئ  الروضة  مسجد  استهدف  الذي 
فرد، طالب عبد الفتاح السييس يف 29 نوفمرب 2017 من رئيس أركان حرب القوات املسلحة 
الفريق محمد فريد حجازي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، استخدام كل القوة 
الغاشمة من قبل القوات املسلحة والرشطة القتالع اإلرهاب من جذوره.26 وأعلن املتحدث 
للعنارص  شاملة  مجابهة  “خطة  انطالق  عن   2018 فرباير   9 يف  املرصي  للجيش  العسكري 
 ،»2018 الشاملة سيناء  »العملية  اإلرهابية واإلجرامية” بشامل ووسط سيناء، حملت اسم 

ما زاد من حدة القوة العسكرية واإلجراءات األمنية يف سيناء.27

يعيش أهايل شامل سيناء تحت حصار مستمر نتيجة القتال املستمر بني جامعة »والية 
فرضت  التي  األمن  قوات  وبني  املنطقة،  أجزاء  بعض  عىل  سيطرتها  فرضت  التي  سيناء« 
الوضع  هذا  ظل  يف  الداخلية.  ومدنها  الخارجية  سيناء  شامل  حدود  عىل  تفتيشها  نقاط 

20  اإلسكندراين، إسامعيل. 2014. »أنصار بيت املقدس..القصة الكاملة ومراحل التطور«. أحب سيناء. تم زيارة الصفحة يف 
http://bit.ly/3nEtpia  .2020 نوفمرب

21  مصدر سابق.

22  مصدر سابق.

عىل  بالقضاء  السييس  تعهد  بعد  سيناء  شامل  يف  املرصي  الجيش  عىل  جديدة  »هجامت   .2015 يس.  يب  يب    23
http://bbc.in/2Ls9MwD .2020 اإلرهاب«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب

Arabic RT  24. 2015. »السييس يأمر بتشكيل قيادة موحدة ملنطقة رشق قناة السويس ملكافحة اإلرهاب«. تم زيارة 
http://bit.ly/3nxs5O0 .2020 الصفحة يف نوفمرب

25  مصدر سابق.

26  العربية نت. 2017. »السييس ميهل الجيش والرشطة 3 أشهر الستعادة األمن بسيناء«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب 
http://bit.ly/3bBCPbI .2020

27  دوتشه فيله. 2018. »الجيش املرصي يعلن حالة تأهب قصوى وبدء »عملية شاملة ضد اإلرهاب««. تم زيارة الصفحة 
http://bit.ly/3nD69RI .2020 يف نوفمرب

http://bit.ly/3nEtpia
http://bbc.in/2Ls9MwD
http://bit.ly/3nxs5O0
http://bit.ly/3bBCPbI
http://bit.ly/3nD69RI
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أصبحت حياة سكان املنطقة معرضة لخطر دائم، سواء من عمليات الجامعات املسلحة، أو 
شامل  أصبحت  تقريبًا،   2015 عام  ومنذ  متييز.  بدون  ترضب  التي  الجيش  ومدافع  رصاص  من 
من  اإلنسان  حقوق  ومنظامت  للصحفيني  الدولة  منع  بعد  متاًما،  التغطية  خارج  سيناء 
الدخول وتغطية النزاع الدائر، بجانب فرض حصار كامل عىل املنطقة،28 والتنكيل بالصحفيني 
أمام  أنفسهم  وجدوا  حتى  الحقيقية،  لتغطية  للخطر  أمانهم  عرضوا  الذين  والباحثني 

محاكامت عسكرية وتهم بترسيب أرسار عسكرية وتهديد األمن القومي. 29

من  والناشطني  الباحثني  أحد  مع  التوثيق  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  استطاعت 
عىل  حفاظًا  هويته  عن  اإلفصاح  عدم  يف  رغبته  عن  أعرب  والذي  سيناء،  شامل  أهايل 
شامل  مدن  داخل  سيناء  والية  متركز  أماكن  الباحث  لنا  رشح  الشخيص.  وأمنه  سالمته 
سيناء  وسط  منطقة  تعترب  رشحه  وبحسب  التقرير،  هذا  لصدور  سابق  وقت  يف  سيناء 
بها  الصحراء  من  شاسعة  مساحات  لوجود  نظرًا  الوالية،  لعنارص  الرئييس  التمركز  مكان 
االختباء  التنظيم  عنارص  عىل  يسهل  مام  السكانية،  كثافتها  وقلة  الجغرايف  واتساعها 
التمركز  مكان  تعترب  والتي  سيناء،  شامل  غرب  العبد  برئ  مدينة  إىل  باإلضافة  هذا  بها. 
الرئييس للوالية يف منطقة الشامل. كام يوجد بعض مناطق التمركز لوالية سيناء بقرية 
الربث برفح، والتي تقع اآلن تحت سيطرة الدولة بشكل شبه كامل، فيام عدا قرية »الربث«، 
بالتهجري  الجيش  قام  أن  وبعد  زويد.  والشيخ  رفح  بني  الحدودية  املنطقة  عىل  تقع  التي 
سيناء«،  »والية  مسلحي  لتمركز  اسرتاتيجيًا  مكانًا  القرية  أصبحت  الربث،  ألهايل  القرسي 
والتي قاموا منها بعدة عمليات ضد قوات الجيش يف رفح، منها الهجوم الشهري عىل 
كمني قوات الجيش بالربث يف يوليو 30،2017 والذي أدى إىل مقتل 20 من قوات الجيش.31

القرى  بعض  يف  سيناء  لوالية  التمركز  مناطق  بعض  يوجد  أيًضا،  الباحث  وصف  بحسب 
بتجريف  الجيش  عمليات  لكن  واللفيتات،  واملقاطعة  التومة  وهي  زويد  الشيخ  جنوب  يف 
يهدد  أصبح  سيناء«  شامل  قبائل  »اتحاد  مع  بالتعاون  للمدينة  الجيش  وحصار  األرايض 
رغم  الوسط.  وإىل  غربا  لالنسحاب  دفعهم  ما  املناطق،  تلك  يف  العنارص  هذه  وجود 
يف  الجيش  فشل  فبعد  بالرصاع،  تأثرًا  سيناء  شامل  مدن  أكرث  من  زويد  الشيخ  تعد  ذلك، 
منازلهم  تاركني  األهايل  أغلب  هرب  لسنوات،  اإلرهابية  العمليات  ضد  األهايل  عن  الدفاع 
زال يعيش يف املدينة بعض »اإلقالعيني« والنازحني من أصول  ال  وممتلكاتهم. مع ذلك، 
فلسطينية، ويتعرضون النتهاكات جسيمة من قبل قوات معروفة باسم »الفرقة 103« أو 
ويشري  الجيش.  قيادات  أحد  قبل  من  وتدريبهم  تسلحيهم  تم  مدنيون  وهم  البشمرجة،32 
ببناء سور  العريش قد انعدم بعد قيام الجيش  التنظيم يف مدينة  الباحث إىل أن تواجد 
لعنارص  أخري  ظهور  حدث  لكن  بالداخل.  اإلرهابية  العنارص  وتصفية  املدينة  جنوب  عازل 
التنظيم جنوب مدينة »رابعة« يف عملية إرهابية أعلنت »والية سيناء« مسؤوليتها عنها 

كجزء مام أسمته »غزوة االستنزاف«.33

28  مصدر سابق.

29  الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان. 2018. »إسامعيل اإلسكندراين: من الصحافة إىل املحاكمة العسكرية«. تم زيارة 
http://bit.ly/2XMTb9z .2020 الصفحة يف نوفمرب

30  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أكتوبر 2020.

http:// .2020 31  القايض، زيك. 2020. »ملحمة الربث..املنيس ورفاقه«. اليوم السابع. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب
bit.ly/39psOf3

32  مدى مرص. 2016. »من الشيخ زويد..مدى مرص يتحدث إىل »صحوات« سيناء«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب 2020. 
https://bit.ly/3oD4Qn6

33  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أكتوبر 2020.

http://bit.ly/2XMTb9z
http://bit.ly/39psOf3
http://bit.ly/39psOf3
https://bit.ly/3oD4Qn6
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)خريطة 1(: خريطة محافظة شامل سيناء.34 

http://www.northsinai.gov. .2020 34  محافظة شامل سيناء. د.ت. »خرائط ومعلومات«. تم زيارة الصفحة يف نوفمرب
eg/MapInfo/default.aspx

http://www.northsinai.gov.eg/MapInfo/default.aspx
http://www.northsinai.gov.eg/MapInfo/default.aspx
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الفصل الثاين: خلفية 

اجتامعية واقتصادية عن وضع 

النساء يف شامل سيناء

إىل  الدراسة  محل  سيناء  لوالية  االنضامم  قضايا  يف  املتهامت  السيدات  تنقسم 
املحافظات  من  جاءوا  وافدة،  وطائفة  سيناء،  بدو  أهايل  من  مقيمة،  طائفة  طائفتني: 
املجاورة أو من محافظات أخرى بعد تزويجهن ألحد من أهايل سيناء. من ضمن 23 سيدة 
منهن   15 التقرير،  هذا  يف  حاالتهن  تابعنا  ممن  سيناء  لوالية  باالنضامم  متهامت  وفتاة 
محافظات  يف  إما   8 نشأت  بينام  سيناء،  يف  وعاشت  نشأت  التي  األوىل  الفئة  يتبعن 
األغلبية  فإن  املتهامت  محاميي  ألحد  ووفًقا  القاهرة.  يف  أو  كاإلسامعيلية،  مجاورة 
العظمي من السيدات والفتيات املتهامت يف قضايا االنضامم لوالية سيناء بصفة عامة 

يتبعن الفئة األوىل التي نشأت وعاشت يف سيناء.35

اجتامعية  خصائص  أنتج  التاريخي  سيناء  تهميش  أن  إىل  سابًقا  التقرير  أشار  وكام 
واقتصادية متيز سيناء عن باقي محافظات مرص. نركز يف هذا الجزء من التقرير عىل بعض 
تعليم  عىل  للحصول  سيناء  يف  للسيدات  املتاحة  الفرص  وبالتحديد  الخصائص،  تلك  من 
النزاع املسلح من  بداية  العام يف شامل سيناء وخاصة بعد  الوضع  وعمل، وكيف يفاقم 
العدالة  نظام  عىل  أن  أيًضا  الجزء  هذا  يف  ونجادل  السيدات.  لهؤالء  االقتصادية  املعاناة 
يف  نشأن  الاليت  وخصوًصا  املتهامت،  السيدات  تلك  خلفية  االعتبار  يف  يأخذ  أن  املرصي 
سيناء، هذه الخلفية التي جعلتهن من الفئات األقل حظًا ومل تجعل لهن بدياًل ميكنهن من 

اختيار حياة أخرى بعيدة عن الجامعة اإلرهابية املتهامت باالنضامم إليها ومتويلها. 

1. التعليم

من  فقط   %11.6 فإن  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  من  إحصاء  آلخر  وفًقا 
املواطنني يف شامل سيناء حاصلون عىل مؤهل جامعي، مقارنة ب 24.8% يف القاهرة 
التعليم  من  الترسب  نسبة  فإن  املنطقة  لظروف  طبيعية  وكنتيجة  باإلسكندرية.  و%18 
ال   %22 حوايل  ومنهم  الثانوية،  باملرحلة  يلتحقوا  مل  السكان  من   %85.2 للغاية،  مرتفعة 
بالذكور  مقارنة  التعليم  قلة  من  اإلناث  تعاين  خاص  وبشكل  الكتابة.36  أو  القراءة  يجيدون 
بالتعليم عىل اإلطالق،  يلتحقن  32.5% من نساء املحافظة مل  يف شامل سيناء، حوايل 
مقارنة بنسبة 20% من الذكور، مام يعني أن واحدة من كل ثالث إناث يف شامل سيناء مل 
اإلناث يف شامل سيناء  أن نسبة األمية بني  باإلضافة إىل  التعليم. هذا  تتلق أي نوع من 

يف عام 2017 بلغت 25.5%، مقارنة بنسبة 21.1% بني الذكور. 37

35  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

36  مصدر سابق.

37  مصدر سابق.
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الجبهة املرصية إىل حدوث زيادة ملحوظة  الذي تحدثت معه  السيناوي  الباحث  يشري 
ما  اإلناث  تعليم  أن  إال  التسعينات،  يف  التعليم  عىل  سيناء  شامل  يف  اإلناث  إقبال  يف 
املحامني  من  لعدد  ووفًقا  الجامعي.38  قبل  ما  التعليم  عىل  كبري  بشكل  مقترًصا  زال 
أغلب  فإن  سيناء،  شامل  من  املتهامت  من  كبري  عدد  بها  قضايا  تابعوا  الذين  واملحاميات 
هؤالء املتهامت غري متعلامت عىل اإلطالق وال يستطعن القراءة أو الكتابة. ومن أصل 15 
سيدة مبحوثة يف هذا التقرير، نشأت يف سيناء، 12 مل تحصلن عىل أي نوع من التعليم، 
والثالثة األخريات أكملن تعليمهن االبتدايئ فقط. بينام املتهامت الباقيات الثامين الاليت 

مل ينشأن يف سيناء، أغلبهن حصلن عىل تعليم عايل.

السيدات  لتلك  التعليمي  املستوى  يشكل 
املتهامت  قضاياهن  يف  كبريًا  عائّقا  والفتيات 
سيناء«.  »والية  ومتويل  باالنضامم  فيها 
خاصة  املناسب،  التعليم  تلقيهن  لعدم  فنظرًا 
والكتابة،  القراءة  يستطعن  ال  غالبيتهن  أن 
طبيعة  كامل  بشكل  السيدات  تلك  تفهم  ال 
يعجزن  وبالتايل  لهن،  املوجهة  االتهامات 
وفًقا  مناسب.  بشكل  أنفسهن  عن  الدفاع  عن 
إن  املشاكل  »أحد  املتهامت  محاميي  ألحد 
النيابة  بييجوا  أغلبهم  دي  والستات  البنات 
فيه  إن  لدرجة  بيحصل،  اليل  ايه  فاهمني  مش 

واحدة إحنا قعدنا ساعة نفهمها يعني إيه نيابة عامة، ويعني إيه نائب عام، ويعني إيه 
بيتحقق معاها يف قضية، والقضية دي تبع إيه، هي مش فاهمة هي موجودة هنا ليه، 
تقول  اوعى  فندم  يا  ال  تقويل  إرهابية،  لجامعة  باالنضامم  متهمة  إنها  أفهمها  بحاول 

كدة أنا عمري ما كنت إرهابية«.39

والذكور  اإلناث  تعليم  بني  والفجوة  سيناء  شامل  يف  الحايل  التعليم  وضع  ينتهك 
الحق يف التعليم كام هو منصوص عليه يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 
الرتبية  يف  فرد  كل  »حق  عىل   13 املادة  يف  ينص  والذي  والثقافية،  واالجتامعية 
والتعليم« كحق أسايس. ويضع الحق يف التعليم عىل الدول األطراف، وفًقا للامدة 13، 
التعليم  يف  الحق  يخص  فيام  لجميعها  جسيمة  مخالفة  يف  مرص  تبدو  مسؤوليات  ثالث 
)ب(  للجميع،  مجانا  وإتاحته  إلزاميا  االبتدايئ  التعليم  جعل  )أ(  وهي  سيناء،  شامل  يف 
املناسبة  الوسائل  بكافة  للجميع  متاحا  وجعله  أنواعه،  مبختلف  الثانوي  التعليم  تعميم 
)ج( جعل التعليم العايل متاحا للجميع عىل قدم املساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل 
واضحة  مخالفة  سيناء  يف  والذكور  اإلناث  تعليم  بني  الفجوة  تشكل  كام  املناسبة. 

38  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أكتوبر 2020.

39  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

من أصل 15 سيدة مبحوثة يف 

هذا التقرير، نشأت يف سيناء، 

12 مل تحصلن عىل أي نوع 

من التعليم، والثالثة األخريات 

أكملن تعليمهن االبتدايئ 

فقط. بينام املتهامت 

الباقيات الثامين الاليت مل 

ينشأن يف سيناء، أغلبهن 

حصلن عىل تعليم عايل.

“
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االقتصادية  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  يف  واإلناث  الذكور  مساواة  »بضامن  مرص  لواجب 
يف  عليه  منصوص  هو  كام  العهد«،  هذا  يف  عليها  املنصوص  والثقافية  واالجتامعية 

املادة 3 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.40 

2. العمل

نسبة  فإن  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  نرشه  سنوي  تقرير  آلخر  وفًقا 
البطالة يف شامل سيناء يف عام 2018 وصلت إىل حوايل 50%، أي أن نصف سكان شامل 
العظمى  األغلبية  اإلناث  ومتثل  وظيفة.  ميلكون  ال  عاًما  عرش  الخمسة  فوق  ممن  سيناء 
إدارة  أن  أيًضا  املالحظ  ومن  البطالة.  معدل  إجاميل  من   %73.6 اإلناث  تحتل  حيث  منهم، 
به  تشغل  الذي  الحكومي،  بالقطاع  املوظفني  تعيني  يف  سياستها  يف  متيز  املحافظة 

اإلناث حوايل 7000 وظيفة مقارنة بـ 24000 للذكور.41 

سيناء،  شامل  له  تتعرض  الذي  االقتصادي  التهميش  املركزية  الدولة  سياسات  وتبني 
حيث قامت الدولة يف عام 2018 بإنشاء 143 مرشوع متناهي الصغر فقط يف املحافظة 
بأكملها، وبتكلفة ال تزيد عن 1,6 مليون جنيه مرصي، ويف نفس العام وفرت الدولة عدد 
محدود للغاية من فرص العمل الجديدة باملحافظة، بلغ 176 فرصة.42 يظهر التمييز الواضح 
التنمية  مرشوعات  يف  االستثامر  يف  الدولة  موارد  توزيع  يف  سيناء  شامل  ضد  أيًضا 
الدولة  إذ مل تستثمر  للمواطنني،  التي من شأنها توفري فرص عمل  املجتمعية والبرشية 

عىل اإلطالق يف تلك املرشوعات يف شامل سيناء يف عام 43.2018

سيناء  شامل  أهايل  من  العظمى  األغلبية  يعمل  االقتصادي،  التهميش  ذلك  ظل  يف 
واملحاجر  والتجارة  والزراعة  الرعي  بني  ما  تتنوع  رسمية،  غري  اقتصادية  أنشطة  يف 
ثالثة  حوايل  أن  وحيث  بالبرش.44  واالتجار  والسالح  واملمنوعة  املرشوعة  السلع  وتهريب 

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  »العهد  اإلنسان.  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية    40
 http://bit.ly/3iQcY1x .2020 والثقافية«. تم زيارة الصفحة يف ديسمرب

41  مصدر سابق.

42  مصدر سابق.

43  مصدر سابق.

44  مصدر سابق.

http://bit.ly/3iQcY1x
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عىل  العمل  يرتكز  ريفية،45  مناطق  يف  يعيش  سيناء  شامل  يف  السكاين  التعداد  أرباع 
قليلة  نسبة  وتعمل  للنساء.  بالنسبة  خاصة  الغنم،  ورعي  بالزراعة  املرتبطة  األنشطة 
أغلبها  عىل  يسيطر  والتي  واإلدارية،  الحكومية  الوظائف  يف  سيناء  شامل  أهايل  من 
العسكريون املتقاعدون والوافدون من وادي النيل.46 ومن بني الفئة القليلة التي تعمل 
يف تلك الوظائف، تشغل النساء نسبة أقل من 25% وفًقا آلخر دراسة قارنت أعداد الرجال 

واإلناث العاملني باملصالح الحكومية بشامل سيناء. 47

فإن  ولذلك  املنزل،  داخل  أسايس  بشكل  السيناوي  املجتمع  يف  املرأة  دور  يتمثل 
األغلبية العظمى من النساء ال تعملن. يعود ذلك، وفًقا لتقرير نرش عن الصفحة الرسمية 
ملحافظة شامل سيناء، إىل »الثقافة البدوية )التي حددت( تحديًدا قاطَعا طبيعة األدوار 
التي  األعامل  وطبيعة  واألجناس  األعامر  مختلف  من  املجتمع  ألبناء  االجتامعية  واملراكز 
قيمة  من  تعيل  ثقافة  وهي  البدوية  واألعراف  واملعايري  القيم  ضوء  يف  البدو  يتقبلها 

الذكور.... وقد أدى هذا إىل محدودية مبادرات املرأة الفردية«.48

االقتصادي  الواقع  املرصية  الجبهة  رصدتها  التي  املتهامت  حاالت  تعكس  وبالفعل 
للمرأة يف شامل سيناء، حيث وجدنا أن 9 من السيدات ال يعملن عىل اإلطالق وليس لهن 
مصدر دخل منفصل عن أزواجهن أو أهاليهن، بينام تعمل 6 من هؤالء السيدات يف الرعي 
محاميات  إحدى  تصف  عائالتهن.  وقوت  قوتهن  مصاريف  يكفي  ال  زهيد  بأجر  الزراعة  أو 
البدو  من  أغلبهم  جدا،  سيئة  االقتصادية  »ظروفهم  لهن  االقتصادي  الوضع  املتهامت 
بتوع سيناء، مش من املدينة، هم من قبائل، مش عندهم أي وعي أو دراية بأي حاجة 

فيه،  ساكنني  اليل  املكان  برا  حاجة  أي  عارفني  ومش  متعلمني  مش  براهم،  بتحصل 
شغلهم يا إما فالحة يا إما رعي غنم، فهم ناس بسيطة جدا وعايشني عىل القد جًدا«.49

ونتيجة للرصاع املسلح الدائر يف شامل سيناء فقدت بعض هؤالء السيدات أزواجهن أو 
آباءهن يف اشتباكات بني الجيش والجامعات اإلرهابية، ووجدن أنفسهن معيالت ألرسهن، 
الحياة  نواحي  جميع  عىل  أثر  رصاع  ظل  ويف  لذلك،  تؤهلهن  وظيفة  أو  تعليم  بدون 
»الست بتبقى ملزمة إنها ترصف عىل نفسها  االقتصادية. يقول أحد محاميي املتهامت 

45  مصدر سابق.

46  مصدر سابق.

47  محافظة شامل سيناء. 2008. »املرأة بشامل سيناء مبوقع القيادة بالجهاز الحكومي املحيل«. تم زيارة الصفحة يف 
https://bit.ly/38EfXXq .2020 نوفمرب

48  مصدر سابق.

49  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

لهن  وليس  اإلطالق  عىل  يعملن  ال  السيدات  من   9

مصدر دخل منفصل عن أزواجهن أو أهاليهن

6 من السيدات يعملن يف الرعي أو الزراعة بأجر زهيد

https://bit.ly/38EfXXq
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ولو معاها حد من أهلها زي والدتها أو طفلها، دي أكرب عقبة. ملا بنتكلم عىل سيدات 

فكلهم  كويسة،  وظيفة  متوظف  حد  مفيش  ضعيف،  التعليمي  فمستواهم  سيناء، 

الزراعة، فبيبقوا يف ظروف اقتصادية صعبة، بتالقي بنت بتشتغل يوم  بيتجهوا ملجال 

تكاليف  تتحمل  هتقدر  مش  دي  بالفلوس  أكيد  فهي  جنيه،   50 أو   30 ب  ساعة   12 كامل 

املعيشة بتاعت املدينة، فكانوا قبل كدة بريوحوا يشتغلوا يف مزارع يف اإلسامعيلية 

يومي  أجر  وبوفرلهم  فيه  يقيموا  جدا  بسيط  مكان  فبيوفرلهم  أرايض،  استصالح  فيها 

ب 30 ل50 جنيه ليوم العمل«.50 ويوضح محامي آخر أن الوضع االقتصادي لتلك السيدات 

دفع الكثري منهن لرتك سيناء والذهاب إىل مدن أخرى منها القاهرة، لكنهن وجدن قوات 
األمن الوطني يف انتظارهن عىل نقاط التفتيش ليلقوا القبض عليهن.51

متثل أيًضا العمليات األمنية التي يقوم بها الجيش، والتي تشمل هدم وتدمري للمنازل 
سيناء  شامل  نساء  أمام  كبرًيا  عائًقا  قرسي،52  إخالء  وعمليات  الزراعية  لألرايض  وتجريف 
الرعي  التوقف عن  النساء إىل  الكثري من هؤالء  يف مامرسة حقهن يف العمل. اضطرت 
أحد  يحيك  املسلحة.  والجامعات  األمن  لقوات  املتكررة  الهجامت  من  خوفًا  والزراعة 
الرعي  الناس عايشني عىل  إن اغلب  »يف مشكلة كبرية يف سيناء  محاميي املتهامت 
والزراعة، املزارع كلها بنسبة 99% اتجرفت، الجيش جرفها بسبب العمليات األمنية اليل 

هناك، والرعي، هي نفسها كانت بتحيك عن مشكلتها مع الرعي، كانت بتقول انها ملا 

يقرب  حد  ان  مبييستناش  األمن  هو  نار،  عليها  بيترضب  الغنم  ترعى  علشان  بتطلع  كانت 

من كمني، فالعيشة هناك خطر ومفيش مصدر دخل، فهي كانت بتقول ان كان فيه خطر 

كبري عىل حياتها يف سيناء، فراحت اشتغلت يف مزرعة يف إسامعيلية، وكانت بتاخد 50 
جنيه يف اليوم«.53

وأماكن  سبل  اختيار  يف  سيناء  نساء  فرص  من  يحد  الصعب  االقتصادي  الوضع  هذا 
وهو  املسلحة.  الجامعات  وهجامت  للجيش  العسكرية  الحمالت  عن  بعيًدا  أخرى  معيشة 
لوالية  منضمني  أفراد  أقارب  أو  من  املتزوجات  سيناء  لنساء  إضافية  صعوبة  يشكل  وضع 
سيناء. فعالوة عىل ما تتعرضن له من انتهاكات، يتناولها التقرير يف الفصل التايل، عىل 
يد أزواجهن أو أقاربهن املنضمني للوالية، ال يسمح الوضع املادي لتلك السيدات بتوفري 
خيارات أخرى متكنهن من الهرب أو بدء حياة أخرى يف مكان آخر. يف هذا السياق يقول 
فيه  فحتى  الحياة،  هامش  عىل  عايشني  هناك  الناس  »أغلب  املتهامت  محاميي  أحد 
ناس منهم لو يقدروا يسافروا مش هينفع يسافروا الن مش هتقدر تعيش، مينفعش 

كدة  علشان  ومعيشة،  وشغل  سكن  أوفرلها  ما  غري  من  القاهرة  تعايل  تقولها  الدولة 

فيه ناس بتفضل هناك لحد ما متوت وعارفة ان القصف فوق دماغها، أو مجرد ما قصف 
الجيش بيقف بيدخلوا قراهم تاين، إلن معندهمش بديل تاين«.54

حق  واضح  بشكل  سيناء  شامل  يف  املسلح  النزاع  إطار  يف  الدولة  مامرسات  وتنتهك 
الدويل  العهد  خاصة  الدولية،  مرص  بالتزامات  وتخل  العمل،  يف  ونسائها  سيناء  أهايل 
الدول  6 منه »تعرتف  للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. والذي جاء يف املادة 
له  تتاح  أن  يف  شخص  كل  حق  يشمل  الذي  العمل،  يف  بالحق  العهد  هذا  يف  األطراف 

50  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

51  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

52  هيومن رايتس ووتش. 2015. »مرص – تهجري اآلالف يف عمليات الهدم يف سيناء«. تم زيارة الصفحة يف ديسمرب 
http://bit.ly/36f2Lqd .2020

53  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

54  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

http://bit.ly/36f2Lqd
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باتخاذ تدابري مناسبة لصون هذا  إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم 
الحق«. كام ينص العهد الدويل يف املادة 7 عىل واجب الدول بأن توفر لكل شخص الحق 
يف »التمتع برشوط عمل عادلة ومرضية«، والتي تستوىف أحد رشوطها أن تكفل الدولة 

»ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.55

55  مصدر سابق.
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الفصل الثالث: انتهاكات 

تتعرض لها النساء عىل يد 

الجامعات املسلحة يف 

شامل سيناء
نناقش يف هذا الجزء ما تعرضت له السيدات املتهامت، الاليت تابعت الجبهة املرصية 
قرسي  وزواج  معنوي،  وإكراه  أرسي  عنف  من  سيناء  والية  أفراد  يد  عىل  حاالتهن، 
جامعة  قبل  من  لجرائم  ضحايا  وقعن  السيدات  تلك  أن  إلبراز  محاولة  يف  قارصات،  وزواج 
انتهاكات، وترص عىل  له من  تتجاهل متاًما ما تعرضن  السلطات املرصية  لكن  والية سيناء. 
واإلكراه  بالعنف  التحقيق  سلطات  أمام  شهاداتهن  رغم  وإرهابيات  كمجرمات  معاملتهن 
الذي تعرضن له من قبل أعضاء والية سيناء. يجرب هذا الوضع كثري من نساء شامل سيناء 
ضحايا  بكونهن  تعرتف  ال  التي  الدولة  سلطات  من  خوفًا  الوالية،  حكم  تحت  يعشن  أن  عىل 

لنزاع عىل الدولة يف األساس أن تقوم بحاميتهن فيه.

1. العنف املنزيل والعنف عىل أساس النوع االجتامعي

أنه  عىل  املرأة  ضد  األرسي  أو  املنزيل  العنف  مسألة  املعنية  الخاصة  املقررة  عرفت 
»العنف الذي يحدث يف نطاق الحياة الخاصة، وعموماً بني أفراد تربطهم وشائح القرابة 
لتعبري  الحيادي  الطابع  رغم  أنه  الخاصة  املقررة  وترى  قانونية«.  رابطة  أو  الدم  صلة  أو 
يف  النساء  ضد  الرجال  يرتكبها  الجنس  أساس  عىل  قامئة  جرمية  فإنه  املنزيل  العنف 

الغالبية العظمى من الحاالت.56

وال يوجد بالقانون أو الدستور املرصي ما يجرم العنف األرسي أو العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي، ورغم أن العنف املنزيل غري منصوص عليه رصاحًة يف املعايري الدولية 
لقواعد  انتهاكًا  األرسي  العنف  يعترب  الدويل  القانون  يف  اتجاه  فهناك  اإلنسان،  لحقوق 
املساواة  مبدأ  املنزيل  العنف  ينتهك  أواًل،  اإلنسان.  لحقوق  الدويل  القانون  يف  أصيلة 
الدويل  العهد  من  و26  و3   )1(2 املادة  يف  عليه  منصوص  هو  كام  القانون،  حامية  يف 
أشكال  من  شكاًل  املنزيل  العنف  يعترب  ثانيًا،  والسياسية.57  املدنية  بالحقوق  الخاص 
التعذيب، وبهذا فهو مخالفة جسيمة لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )مادة 5(.58 وأخرًيا، 
وصفته  كام  الجنس  نوع  أساس  عىل  التمييز  أشكال  من  شكاًل  يعد  املرأة  ضد  فالعنف 

املقررة الخاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة.59

56  األمم املتحدة - املجلس االقتصادي واالجتامعي. 1996. »التقرير املقدم من السيدة رادهيكا كومارسوامي، املقررة 
الخاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، أسبابه، وعواقبه عماًل بقرار لجنة حقوق اإلنسان 1995/85«. تم زيارة الصفحة 

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1996/53 .2020 يف ديسمرب

57  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان. »العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية«. تم زيارة 
https://bit.ly/3chOxbQ .2021 الصفحة يف يناير

http://bit.ly/3plc3sk .2021 58  األمم املتحدة. »اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان«. تم زيارة الصفحة يف يناير

59  مصدر سابق.

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1996/53
https://bit.ly/3chOxbQ
http://bit.ly/3plc3sk
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)سيداو(  املتحدة  باألمم  املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة  اعتربت  وقد 
الجنساين،  العنف  أو  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  أنواع  أحد  املنزيل  العنف 
عىل  املرأة  ميس  الذي  العنف  أو  امرأة  كونها  بسبب  املرأة  ضد  املوجه  »العنف  وهو 
النوع  عىل  املبني  العنف  فإن  سيداو،  للجنة   19 رقم  العامة  التوصية  ويف  جائر«.60  نحو 
االجتامعي يعرقل من حق املرأة يف التمتع بعدد من حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
وفًقا للقانون الدويل العام أو معاهدات حقوق اإلنسان، وهو نوع من التمييز ضد املرأة. 
الحياة،  يف  الحق  التالية:  الحقوق  ينتهك  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  التمييز  وذلك 
الحرية  يف  والحق  املهينة،  أو  اإلنسانية  غري  املعاملة  أو  التعذيب  من  التحرر  يف  الحق 
الدويل  القانون  وأعراف  لقواعد  وفًقا  املتساوية  الحامية  يف  والحق  الشخيص،  واألمن 

اإلنساين يف أوقات النزاعات املسلحة.61

وجدت الجبهة املرصية من متابعتها لحاالت 23 سيدة وفتاة متهامت باالنضامم لوالية 
سيناء أن 11 منهن عىل األقل تعرضن للعنف املنزيل، الذي مع األسف ال يعد جرمية وفًقا 
أو  الوالية  تحت  العيش  عىل  إجبارهن  بهدف  سيناء  والية  عنارص  من  املرصية،  للقوانني 
الجبهة  معهم  وثقت  الذين  املحامني  لشهادات  وفًقا  الغذائية.  باملواد  أفرادها  دعم 
املرصية، حاولت هذه السيدات الهرب، لكنهن تعرضن بشكل مستمر للعنف من قبل أعضاء 
أوالدهن  بأخذ  والتهديد  بالقتل،  والتهديد  الرضب،  الحاالت  بعض  يف  شمل  الذي  الوالية 

منهن يف حالة إذا ما حاولن الهروب.

السفر  عىل  زوجها  أجربها  قد  املتهمة  هذه  كانت  املتهامت،  إحدى  ملحامية  وفًقا 
معه  العيش  عىل  وأجربها  سيناء،  لوالية  بانضاممه  علمها  دون  سيناء  شامل  إىل  معه 
هناك ملدة عامني، حاولت خاللهام الهرب عدة مرات »كان بيتم معاقبتها بالرضب يف كل 
مرة تحاول الهرب. وملا أصيب ابنها اليل عنده أربع سنني بطلق يف ظهره أثناء هجوم 

يف  وساعدتها  أهلها  إىل  والعودة  التنظيم  من  الهرب  عىل  أرصت  عليهم  الجيش  من 

عليها  بتقبض  األمن  بقوات  فوجئت  القاهرة  إىل  وصولها  وعند  هناك،  النساء  إحدى  ده 
من موقف املواصالت«.62

60  اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة. 2017. »التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساين ضد املرأة، 
 https://bit.ly/2NG5KSb .2021 الصادرة تحديثًا للتوصية العامة رقم 19«. تم زيارة الصفحة يف يناير

61  The Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 1992. ”General Recommendation No. 
19: Violence Against Women“. Viewed in Dec 2020. Retrieved from https://bit.ly/3qRQcZK 

62  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

سيدة   23 لحاالت  متابعتها  من  املرصية  الجبهة  وجدت 

أن 11 منهن عىل  وفتاة متهامت باالنضامم لوالية سيناء 

األقل تعرضن للعنف املنزيل

https://bit.ly/2NG5KSb
https://bit.ly/3qRQcZK
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من  ملنعهن  بالقتل  زوجاتهن  بتهديد  يقومون  الوالية  أعضاء  كان  أخرى،  حاالت  يف 
من  خوفهن  أن  تظهر  النيابة  أمام  شهاداتهن  فإن  املتهامت،  ملحاميي  ووفًقا  الهرب. 
أزواجهن كان من أكرب العوائق التي واجهتهن يف سبيل الفرار. وبحسب إحدى محاميات 
ابنتها  بتزويج  وقام  سيناء،  لوالية  منضم  شخص  من  متزوجة  إحداهن  كانت  املتهامت، 
التي مل تكمل 18 عام لعضو آخر بالوالية. ويف حني أن األم مل تكن تعيش مع زوجها تحت 
حكم الوالية، إال أنه كان يجربها عىل الرتدد عليه يف أماكن متركزهم »كان بيهددها انها 
يحيك  أخرى  متهمة  مع  حدث  اليشء  نفس  يقتلوها«.63  ناس  هيبعتلها  مرجعتش  لو 

الجيش  إن  التحقيقات  يف  وذكرت  إرهابية  جامعة  اىل  باالنضامم  »اتهمت  محاميها 
ألهلها  عادت  وبناتها.  هي  وحيدة  تركها  وعائلته  زوجها  واضطر  منازلهم  بهدم  قام 

بعودته  ليخربها  بها  اتصل  أن  إىل  توىف  زوجها  أن  واعتقدت  عام  ملدة  معهم  وظلت 

الصحراء  يف  مكان  إىل  وأخذها  إليه  بالسفر  قامت  تعود.  أن  منها  ويطلب  العريش  إىل 

قالت  دي  والست  هنا،  هنعيش  إحنا  لها  وقال  »عشة«  إىل  وصلوا  حتى  متعرفوش، 
قدام النيابة إنها اضطرت تعيش معه ألنه كان بيهددها لو مشيت هتموت«.64

حاولن  ما  إذا  أوالدهن  من  بالحرمان  زوجاتهن  الوالية  أفراد  تهديد  إىل  أيًضا  األمر  وصل 
الهرب، وكانوا يقومون بإجبارهن عىل مساعدتهم برشاء مواد غذائية تحت ذلك التهديد. 
وكانا  الوالية  إىل  منضمني  وزوجها  والدها  كان  التي  املتهامت  إحدى  مع  حدث  ما  هذا 
وجوزها  »باباها  املتهمة  محامية  تقول  لهم.  غذائية  مواد  لرشاء  السفر  عىل  يجربانها 
منضمني للوالية، وكانوا بيجربوها تجبلهم مواد غذائية يف الوالية، كانت بتقابل حد يف 

الوالية بييجي ياخدهم منها باستمرار، كانوا بيضغطوا عليها علشان تعمل كده، جوزها 

كان بيهددها انه هياخد منها ابنها وبنتها لو هي مجابتلهمش األكل، ففي فرتة قررت 
إن هي مش هتعمل كدة تاين وحاولت تهرب بالطفلني، فاتقبض عليها وهي بتهرب«.65

العيش معه  أن املتهمة زوجها قد أجربها عىل  تروي محامية إحدى املتهامت،  كام 
الوالية  بني  اشتباكات  يف  ابنها  توىف  حتى  سنتني،  ملدة  سيناء  والية  متركز  مكان  يف 
اجربها  »جوزها  منها  أوالدها  وأخذ  بقتلها  باستمرار  يهددها  زوجها  وكان  األمن،  وقوات 
أخدها  هو  هربت،  فرصة  اول  مع  سنتني،  هناك  معاه  تعيش  وخالها  الوالية  معاه  تروح 

هناك ومكنتش عارفة ترجع، وكان بيهددها إنها لو مشيت هتميش من غري عيالها، وانه 

63  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

64  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

65  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

أشكال العنف املنزيل الذي تعرضت له

السيدات املبحوثات يف التقرير
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ويسيبها،  عارفة  تبقى  فمينفعش  املكان  عرفت  إلنها  عليها،  يخلصوا  ناس  هيبعتلها 

وتوصل  تعدي  نجحت  وفعال  خالص،  تهرب  قررت  االشتباكات  يف  اتوىف  ابنها  ما  بعد 

للرشقية، وقعدت كام شهر هناك وبعدين األمن جه قبض عليها«.66 

2.  الزواج القرسي

برضا  إال  قانونًا  الزواج  ينعقد  »ال  أن  يلزم  قرسيًا،  غري  أو  بالرتايض،  الزواج  يكون  ليك 
الالزمة  العالنية  تأمني  بعد  بشخصيهام  عنه  وبإعرابهام  فيه،  إكراه  ال  كاماًل  رضاًء  الطرفني 
وفًقا  القانون«،  ألحكام  وفًقا  شهود  وبحضور  الزواج،  بعقد  املختصة  السلطة  وبحصور 
الكامل للطرفني بشكل ال يشوبه  الرضاء  بالزواج.67 أكدت االتفاقية هنا عىل  الرضا  التفاقية 

أي نوع من اإلكراه. ويعترب أي زواج عقد دون الرضاء الكامل لكال الطرفني زواًجا قرسيًا.

يعتمد الزواج يف سيناء عىل نظام قبيل بحيث يتوىل اآلباء أو األجداد تزويج بناتهم، 
وتتزوج الفتاة من يختاره األهل، وال متلك خياًرا للرفض. تشري التوثيقات التي أجرتها الجبهة 
املتهامت  والفتيات  السيدات  من  األقل  عىل   15 أن  املتهامت  محاميي  مع  املرصية 
الحصول  وبدون  بالزوج  املسبقة  معرفتهن  بدون  بتزوجيهن  أهاليهن  قام  قضيتني  يف 
املحامني  ألحد  وفًقا  التعريف.  حسب  قرسيًا  زواًجا  يجعله  مام  الكاملة،  موافقتهن  عىل 

الجواز،  يف  إرادة  ملهاش  سيناء  يف  »الست 

هو  جدها،  أو  والدها  هو  اليل  وليها،  هو 

الجواز،  عىل  يوافق  العريس،  بيختار  اليل 

فجأة  بنت  ممكن  إن  فطبيعي  املهر،  يحدد 

فالن،  اتجوزيت  انت  يقولها  يكلمها  جدها 

زواج  ينترش  كام  حاجة«.68  أي  متعرفش  وهي 

القارصات يف سيناء، حيث يتم تزويج الكثري من 
البنات بداية من عمر 13 عام. ورغم أن القانون 
مامرسة  أنه  إال  القارصات،  زواج  يجرم  املرصي 
أية  الدولة  تأخذ  وال  سيناء،  شامل  يف  منترشة 
ألن  ونتيجة  إيقافها.  أو  منها  للحد  إجراءات 
القانوين،  السن  دون  يتزوجن  البنات  من  كثري 
الزواج  تثبت  زواج  قسيمة  الكثريون  ميتلك  ال 

بشكل رسمي.

عىل  العائالت  فتحرص  اإلسالمية،  الرشيعة  من  أركانه  سيناء  يف  الزواج  نظام  يستقي 
الزواج  يفتقر  لكن  وعالنية.  وشهود،  مأذون،  من  الرشعية  األركان  الزواج  يف  تتوافر  أن 
الدولة،  لقوانني  غياب  حالة  ظل  يف  الزواج  القبيلة  أعراف  وتحكم  الرسمية،  إىل  عادة 
حيث ال تقوم العائالت يف كثري من األحيان بتسجيل الزواج يف السجل املدين. يرجع عدم 
التسجيل أيًضا إىل أن كثريين ال ميلكون بطاقات شخصية أو شهادات ميالد، وميكن القول 
الحكومية  املكاتب  قلة  بجانب  هذا  رسمي،  بشكل  كمرصيني  بهم  معرتفة  غري  الدولة  إن 
لتسجيل  حكومي  مكتب  إىل  للوصول  الكيلومرتات  مئات  لبضعة  السفر  يتطلب  ما  وهو 

الزواج. 

66  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

67  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان. »اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدىن للزواج وتسجيل عقود الزواج«. 
https://bit.ly/3cg063w .2021 تم زيارة الصفحة يف يناير

68  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

تشري التوثيقات التي أجرتها 
الجبهة املرصية مع محاميي 

املتهامت أن 15 عىل األقل من 
السيدات والفتيات املتهامت 

يف قضيتني قام أهاليهن 

بتزوجيهن بدون معرفتهن 

املسبقة بالزوج وبدون 

الحصول عىل موافقتهن 

الكاملة، مام يجعله زواًجا 

قرسيًا حسب التعريف.

“

https://bit.ly/3cg063w
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سيناء  شامل  يف  الزواج  رسمية  عدم  مشكلة  عن  املتهامت  محاميي  أحد  يتحدث 
»املشكلة إن هم مش بيأيدوا زواجهم بشكل رسمي. بناء عليه بتكون البنت يف سيناء 

بيرتتب  ودة  متزوجة،  مش  هي  الدولة  قدام  بس  متزوجة  انها  عارفة  والناس  متزوجة 

املجتمعات  ان  فاملشكلة  األطفال.  وإثبات  النسب  يف  كدة  بعد  كبرية  مشاكل  عليه 

ناس  فيه  النهاردة  لحد  رسمية.  صفة  لها  حاجة  أي  عن  جدا  بعيدة  مرص  يف  القبلية 

سفر  جواز  وال  بطاقة  معندهمش  خالص،  رسمية  وثائق  معندهمش  سيناء  يف  كتري 

ورقة  مفيش  بس  فالن،  ابن  فالن  دة  ان  بس،  عرفًا  نسبه  معروف  هو  ميالد،  شهادة  وال 

يتجوز  هيعرف  مش  ده  الشخص  إن  فطبيعي  فالن.  هو  ده  الشخص  إن  تقول  رسمية 

بشكل رسمي، فالجواز عندهم مش بيكون له صفة رسمية وال الدولة بتكون عارفة عنه 
حاجة ومش رشط البنت نفسها تكون عارفة هي هتتجوز مني وموافقة عليه وال ال«.69

أو  سيناء،  والية  ألعضاء  بناتهن  بتزويج  العائالت  تقوم  ما  كثريًا  األخرية،  السنوات  ويف 
الباحث  يرى  للوالية.  االنضامم  بعد  فيام  يقررون  ألشخاص  متزوجات  أنفسهن  النساء  تجد 
السيناوي الذي تحدثت معه الجبهة املرصية أنه نتيجة فشل قوات الجيش والرشطة يف 
الوالية،  بناتهن ألعضاء منضمني إىل  تزويج  العائالت إىل  حامية األهايل، اضطرت كثري من 
بتزوج  الناس  بعض  ممكن  كان  التنظيم  سيطرة  فرتة  »يف  أنفسهم  لحامية  كوسيلة 
كانوا  فاألهايل  قوة،  مصدر  أو  واصلني  انهم  أو  قرايبهم  انهم  باب  من  لهم  بناتها 

بيعملوا كدة اتقاء لرشهم أو خوفا منهم«.70

لحقوق  الدولية  املعايري  من  عدًدا  رصيح  بشكل  تخالف  مامرسة  القرسي  الزواج  ويعد 
كام  فيه،  إكراه  ال  كاماًل  رضاًء  الزوجني  برضاء  إال  الزواج  يعقد  أال  عىل  تنص  والتي  اإلنسان، 
املدنية  للحقوق  الدويل  والعهد   71،)16 )مادة  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  جاء 
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدويل  والعهد   72،))3(23 )مادة  والسياسية 
واتفاقية   74،)16 )مادة  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  واتفاقية   73،)10 )مادة 
من  نوًعا  يعترب  كام   75.)1 )مادة  الزواج  عقود  وتسجيل  للزواج  األدىن  والحد  بالزواج  الرضا 
سيناء  شامل  يف  املنترش  الشكل  بهذا  املامرسة  تلك  واستمرار  املرأة،  ضد  العنف  أنواع 
حيث  املرأة،  ضد  للعنف  الدولية  للمعايري  هو مخالفة فجة  والتقاليد  العادات  دعوى  تحت 
تنص املادة 4 من اإلعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة عىل واجب الدول أن »تدين 
التزامها  من  بالتنصل  دينية  اعتبارات  أو  تقليد  أو  عرف  بأي  تتذرع  وأالّ  املرأة  ضد  العنف 

بالقضاء به...«.76 

69  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

70  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أكتوبر 2020.

71  مصدر سابق.

72  مصدر سابق.

73  مصدر سابق.

74  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان. »اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة«. تم زيارة 
http://bit.ly/3qUD1qV .2021 الصفحة يف يناير

75  مصدر سابق.

76  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان. »إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة«. زيارة الصفحة يف 
http://bit.ly/3om7qN9 .2021 يناير

http://bit.ly/3qUD1qV
http://bit.ly/3om7qN9
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3.  زواج القارصات

قانون  من   227 املادة  وتنص  عام.   18 هو  الزواج  سن  أن  عىل  املرصي  القانون  ينص 
شخص  كل  جنيه  خمسامئة  عىل  تزيد  ال  بغرامة  أو  بالحبس  »يعاقب  أن  عىل  العقوبات 
املحددة  السن  يبلغ  مل  طرفيه  أحد  أن  يعلم  وهو  الزواج  عقد  ضبط  سلطة  القانون  خوله 
أحد  كان  إذا  زواج  عقد  إمتام  بالتحديد  املأذون  عىل  املادة  هذه  وتجرم  القانون«.77  يف 
القانون املرصي مواد تعاقب األب أو األم  الزواج مل يبلغ 18 عام. لكن ال يجد يف  طريف 
يف حالة زوجوا ابنتهم وهي دون السن القانوين، أو تعاقب الرجل إذا ما تزوج فتاة تحت 
محافظات  من  عديد  يف  منترشة  مامرسة  هو  القارصات  زواج  أن  ورغم  القانوين.  السن 
القانون  نص  عدم  فإن  القانون،  بنص  ممنوعة  وهي  باألخص،  سيناء  شامل  ويف  مرص 
القانون  تنفيذ نص  القارصات يحول دول  الزوج يف حالة زواج  أو  األم  أو  عىل عقوبة لألب 
املخالفة  مامرسة  عن  تنتج  عقاب  أو  نتيجة  يوجد  فال  عاًما،   18 عند  الزواج  سن  يحدد  الذي 
القانون قارص فيام يخص معاقبة األشخاص املسؤولني عن جرائم  أن  املذكورة، ما يعني 

زواج القارصات. 

الفتيات  لتخلص  رسمية  طريقة  يوجد  ال  أنه  هي  القارصات  بزواج  ترتبط  أخرى  إشكالية 
باطاًل  تعتربه  ال  فالدولة  الزواج،  بهذا  رسميًا  معرتفة  غري  الدولة  أن  فرغم  الزواج.  هذا  من 
إذا كان  أمام محكمة بخصوص زواج  إقامة دعوى  للقانون املرصي، ال ميكن  أيًضا، فوفًقا 
تقبل  »ال  أنه  عىل   2000 لسنة   1 رقم  القانون  من   17 املادة  تنص  سنة.   16 تحت  الزوجة  سن 
ميالدية  سنة  عرش  ستة  عن  يقل  الزوجة  سن  كان  إذا  الزواج  عقد  عن  الناشئة  الدعاوى 

http://bit.ly/39lcHAj .2021 77  منشورات قانونية. »قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937«. تم زيارة الصفحة يف يناير

http://bit.ly/39lcHAj
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الدعاوى  اإلنكار  عند  تقبل  وال  الدعوى،  رفع  وقت  ميالدية   18 عن  يقل  الزوج  سن  كان  أو 
الناشئة عن عقد الزواج«.78 ما يعني أن الزوجة ليس لها مسار قانوين ميكنها من التخلص 

من هذا الزواج إذا أرادت.

القانوين.  السن  دون  وهن  تزويجهن  تم  قضيتني  يف  حاالت   4 املرصية  الجبهة  رصدت 
كمجرمات  معهن  تتعامل  الدولة  فإن  أزواجهن،  من  الهروب  منهن  اثنني  محاولة  ورغم 
والنفيس  القانوين  الدعم  وتقديم  كضحايا  بوضعهن  االعرتاف  من  بداًل  وذلك  وإرهابيات، 
الالزم لهن. يرجح محامني حرضوا مع هؤالء الفتيات التحقيقات أنه تم القبض عليهن للضغط 
الدولة  فشلت  أن  بعد  أنفسهم،  بتسليم  ليقوموا  سيناء  لوالية  املنضمني  أزواجهن  عىل 

يف العثور عليهم.

78  منشورات قانونية. 2000. »قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقايض يف مسائل األحوال الشخصية رقم 1 لسنة 
http://bit.ly/2YqO8vr .2021 2000«. تم زيارة الصفحة يف يناير

وهن  تزويجهن  تم  قضيتني  يف  حاالت   4

دون السن القانوين

***

�ين �ت �ي
�ض �ي �ت

هما�ت �ض اصرا�ت م�ت ا�ت �ت �ي �ت ع �ض ر�ب
أ
ا�ت ا حكا�ي

***
الفتاة األولى تأتي من الشيخ زويد، تم القبض عليها وهي تبلغ من العمر 16 عام من موقف المرج 
الفتاة بتزويجها  بعد أن هربت من زوجها وأسرتها في شمال سيناء. قامت أسرة  بالقاهرة، وذلك 
وهي تبلغ 14 عام ونصف ألحد أعضاء والية سيناء الذي كان يكبرها في السن بفارق كبير، وأخذها 
الزوج لتعيش معه في إحدى أماكن تمركز الوالية. ُقتل الزوج في إحدى االشتباكات مع قوات األمن 
في سيناء، فقام أعضاء الوالية بإجبارها على الزواج لشخص آخر من أعضائها، يكبرها أيًضا في السن. 
لتجد قوات األمن  القاهرة،  إلى  الوصول  فعًل في  الهرب من شمال سيناء، ونجحت  الفتاة  قررت 

بانتظارها في موقف المرج بالقاهرة.
***

الفتاة الثانية تأتي من العريش، وتعيش في اإلسماعيلية. قام جدها بتزويجها وهي لم تكمل 17 عام 
لرجل ال تعرفه، قابلته ألول مرة يوم عقد القران. غادرت الفتاة اإلسماعيلية متجهة إلى العريش 
لتمكث مع زوجها، واصطحبت معها ما يكفيهم من طعام طوال فترة إقامتها هناك. وفي طريقها 
إلى العريش، تم استيقافها على كمين المعدية وسؤالها عن األطعمة والمعلبات التي كانت معها. 

وقتها كان زواج الفتاة لم يكمل الشهر، وكانت ال تعرف اسم أو مهنة هذا الزوج، وهو ما قالته 
لقوات األمن التي استوقفتها وحققت معها. في األخير، تم القبض على الفتاة واقتيادها إلى 

األمن الوطني بالقنطرة، بزعم أن زوجها فلسطيني وليس مصري.
***

http://bit.ly/2YqO8vr
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***

�ين  �ت �ي
�ض �ي �ت

هما�ت �ض اصرا�ت م�ت ا�ت �ت �ي �ت ع �ض ر�ب
أ
ا�ت ا حكا�ي

***
الفتاة الثالثة من العريش، وتبلغ من العمر 16 عام، تنتمي إلى قبيلة تعيش في مكان قريب من 

إحدى تمركزات والية سيناء. وفًقا لمحامية المتهمة، تقوم تلك القبيلة بالتحديد بتزويج الفتيات 
ألفراد من الوالية ألنهم مجبرون على التعامل معهم بسبب تواجدهم في نفس الحيز الجغرافي، 

ويعتبرون هذا الزواج وسيلة للحماية. والد الفتاة هو اآلخر منضم إلى الوالية، وقام بتزويج 
الفتاة ألحد أعضائها وهي تبلغ من العمر 15 عام. كانت والدتها تتردد على والدها في الوالية 
تحت تهديد منه بقتلها إن حاولت الهروب ولم تأت. لم تذهب الفتاة إلى الوالية، وكانت 

تعيش مع والدتها في منزلهم. في ديسمبر 2019، ألقت قوات األمن القبض على الفتاة ووالدتها 
من أحد أكمنة الجيش بالعريش.

***
الفتاة الرابعة من العريش، تبلغ من العمر 18 عام. قام أهلها بتزويجها ألحد أعضاء والية سيناء وهي 
تبلغ من العمر 15 عام. رغم زواجها وهي طفلة، فهي اآلن أم لطفلين، أحدهما يبلغ من العمر عامين 

واآلخر 8 أشهر. بعد تزويجها، كانت تعيش مع والدتها، لكن كان زوجها يذهب إليهن كل فترة 
ويأخذها لتعيش معه لفترة في مكان الوالية ثم يرجعها إلى منزل والدتها. تعرضت الفتاة للتعنيف 

والضرب من زوجها إلجبارها على الذهاب معه، وحدث أن ضربها أمام والدتها حين رفضت، كما كان 
يهددها بأخذ أوالدها منها. وفي أحد األيام تلقت الفتاة مكالمة من شخص مجهول يخبرها أن زوجها 

قتل في قصف للجيش، بعدها جاءت قوات الجيش إلى منزلها وألقت القبض عليها هي ووالدتها في يناير 
.2020
***

ويخالف زواج القارصات عدًدا من املبادئ املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل، 
وبالتحديد مبدأ حامية الطفل من جميع أشكال التمييز أو العقاب القامئة عىل أساس مرآز 
يف  الطفل  وحق   ،)9 )مادة  والديه  عن  الطفل  فصل  عدم  ومبدأ   ،)2 )مادة  الطفل  والدي 
التعبري عن آراءه بحرية يف املسائل التي متسه )مادة 12(، وحق الطفل يف التمتع بأعىل 
مستوى صحي ميكن بلوغه والذي يلزم الدول األطراف بأن تتخذ كافة التدابري الفعالة إللغاء 
أو  العنف  )مادة 24)3((، ومبدأ حامية أشكال  الطفل  التي ترض بصحة  التقليدية  املامرسات 
الرضر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهامل أو املعاملة املنطوية عىل إهامل، وإساءة 
املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة الجنسية )مادة 19(، واالستغالل الجنيس )مادة 

34(، واختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم )مادة 35(، واالستغالل )مادة 36(.79 

http:// .2021 79  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان. »اتفاقية حقوق الطفل«. تم زيارة الصفحة يف يناير
bit.ly/2MrKsXI

http://bit.ly/2MrKsXI
http://bit.ly/2MrKsXI
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• الزواج القرسي وزواج القارصات بني االتجار بالبرش واالستغالل الجنيس

أنواع  القارصات كنوع من  الزواج القرسي وزواج  الدويل يرى  القانون  اتجاه يف  هناك 
االتجار باألشخاص أو الرق. ويعرف االتجار باألشخاص، وفًقا لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة 
االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال عىل أنه »تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم 
أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من أشكال 
القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، 
آخر  شخص  عىل  سيطرة  له  شخص  موافقة  لنيل  مزايا  أو  مالية  مبالغ  تلقي  أو  بإعطاء  أو 
أشكال  سائر  أو  الغري  دعارة  استغالل  أدىن،  كحد  االستغالل،  ويشمل  االستغالل.  لغرض 
الشبيهة  املامرسات  أو  االسرتقاق  أو  قرسا،  الخدمة  أو  السخرة  أو  الجنيس،  االستغالل 
أو  نقله  أو  طفل  تجنيد  »يعترب  للربوتوكول  ووفًقا  األعضاء«.  نزع  أو  االستعباد  أو  بالرق، 
تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل »اتجارا باألشخاص«، حتى إذا مل ينطو عىل 

استعامل أي من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية )أ( من هذه املادة«.80

أزواجهن  يد  عىل  املتهامت  النساء  له  تعرضت  ما  اعتبار  ميكن  السياق،  هذا  يف 
متركز  مناطق  تحت  للعيش  تنقيلهن  تم  فقد  االتجار،  من  نوًعا  سيناء  لوالية  املنضمني 
حالة  واستغالل  السلطة  واستغالل  واالحتيال  واالختطاف  بالقوة  التهديد  بواسطة  الوالية 
الزواج  تبع  الذي  الجنيس  االستغالل  الحالة  هذه  يف  االستغالل  شمل  وقد  االستضعاف. 
القرسي وزواج القارصات، وكذلك الخدمة قرًسا، حيث أجربت الزوجات يف أغلب األحيان عىل 
والعيش  الغذائية  املواد  كرشاء  باإلجبار،  سيناء  لوالية  املنضمني  لألزواج  خدمات  تقديم 
أن  ومستغلني  باإلكراه،  التهديد  أو  اإلكراه  مستخدمني  الوالية،  متركز  أماكن  يف  معهم 

املتهامت ال ميلكن حرية تغيري وضعهن أو الرحيل.

ففي  بالرق.  الشبيهة  املامرسات  من  أيًضا  املتهامت  له  تعرضت  ما  يعترب  وبذلك 
بالرق،  الشبيهة  واملامرسات  واألعراف  الرقيق  وتجارة  الرق  إلبطال  التكميلية  االتفاقية 
»حال  أنها  عىل  تعرف  والتي  بالرق،  الشبيهة  املامرسات  كأحد  »القنانة«  االتفاقية  تعترب 
أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن طريق االتفاق، بأن يعيش ويعمل عىل 
أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بال عوض، ودون أن ميلك 

حرية تغيري وضعه«.81

واملامرسات  القرسي  الزواج  بني  واضحة  أخرى  مقاربة  عىل  أيًضا  االتفاقية  وتنص 
بتزويج  »الوعد  هي  لالتفاقية،  وفًقا  بالرق،  الشبيهة  املامرسات  فأحد  بالرق.  الشبيهة 
امرأة، أو تزويجها فعال، دون أن متلك حق الرفض، ولقاء بدل مايل أو عيني يدفع ألبويها 
وهو  أخري«،82  أشخاص  مجموعة  أية  أو  آخر  شخص  ألي  أو  ألرستها  أو  عليها  للويص  أو 
االنضامم  قضايا  يف  املتهامت  سيناء  لنساء  القرسي  الزواج  حاالت  يف  حدث  مبا  الشبيه 
تلقوا  األرجح  وعىل  الرفض،  حق  ميلكن  أن  دون  أهاليهن  زوجهن  والاليت  سيناء،  لوالية 

»مهرًا« مقابل الزيجة كام هو متعارف عليه يف املجتمع املرصي. 

أسبابه  ذلك  يف  مبا  املعارصة،  الرق  بأشكال  املعنية  الخاصة  املقررة  أقرت  وقد 
إىل  يؤدي  أو  استعباديًا  »زواًجا  يعد  قد  القرسي  والزواج  املبكر  الزواج  أن  وعواقبه، 

واألطفال،  النساء  وبخاصة  باألشخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  »بروتوكول  املتحدة.  لألمم  السامية  املفوضية    80
http://bit. املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية«. تم زيارة الصفحة يف يناير 2021. 

ly/3psZIT0

81  املفوضية السامية لألمم املتحدة. »االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف واملامرسات الشبيهة 
http://bit.ly/3omr4c4 .2021 بالرق«. تم زيارة الصفحة يف يناير

82  مصدر سابق.

http://bit.ly/3psZIT0
http://bit.ly/3psZIT0
http://bit.ly/3omr4c4
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االستعباد املنزيل وغريه من أشكال الرق«. وأضافت أنه »قد تعاين النساء والفتيات يف 
القانونية  »التعاريف  عليها  تنطبق  زوجية  ظروفًا  القرسي  والزواج  األطفال  تزويج  حاالت 
املتحدة  باألمم  العام  لألمني  تقرير  وكان  بالرق«.83  الشبيهة  واملامرسات  للرق  الدولية 
عن االتجار باألشخاص يف النزاعات املسلحة قد نص رصاحة عىل أن حاالت الزواج القرسي، 
سيناء،  شامل  يف  الوضع  هو  كام  املسلحة  النزاعات  أوقات  يف  انترشت  طاملا  والتي 

ميكن أن تعترب نوًعا من االتجار باألشخاص. 84

الفتيات  له  تعرضت  وما  قرسي  زواج  من  سيناء  نساء  له  تعرضت  ما  أيًضا  يرقى  وقد 
تقدير، وهي  أقل  الجنيس عىل  أو االستغالل  االغتصاب،  نوًعا من  لكونه  من زواج قارصات 
اإلنساين.  الدويل  للقانون  وفًقا  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب  جرائم  لكونها  ترقى  جرائم 
يف حني ال تشري املادة 3 املشرتكة يف اتفاقيات جنيف، وبشكل واضح، إىل االغتصاب أو 
األشكال األخرى للعنف الجنيس، لكنها تحظر »االعتداء عىل الحياة والسالمة البدنية« مبا 
إقرار  وجرى  الشخصية«.  الكرامة  عىل  و«االعتداء  والتعذيب،  القاسية  املعاملة  ذلك  يف 
العاجزين  واألشخاص  للمدنيني  أساسية  كضامنة  الشخصية«  الكرامة  عىل  »االعتداء  حظر 

عن القتال يف الربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين التفاقيات جنيف.85

يشمل،  الحظر  هذا  أّن  عىل  األول  اإلضايف  الربوتوكول  من   75 املادة  تنص  حني  ويف 
صورة  وأية  الدعارة،  عىل  واإلكراه  بالكرامة،  والحاطة  املهينة  »املعاملة  األخص،  وعىل 
الالئحة،  لهذه  الثاين  اإلضايف  الربوتوكول  من   4 املادة  تضيف  الحياء«،  خدش  صور  من 
بالحامية  األول  اإلضايف  والربوتوكول  الرابعة  جنيف  اتفاقية  وتأمر  »االغتصاب«.  وبوضوح، 
وأي  االغتصاب  ويشكل  الحياء،  خدش  صور  من  صورة  وأي  االغتصاب  من  واألطفال  للنساء 
الجنائية  للمحكمة  األساسيني  النظامني  مبوجب  جرب  جرائم  الحياء  خدش  صور  من  صورة 

الدولية لرواندا واملحكمة الخاصة لسرياليون.86

 ويشري التعبريان »االعتداء عىل الكرامة الشخصية« و«أية صورة من صور خدش الحياء 
للمحكمة  األسايس  النظام  ومبقتىض  الجنيس.87  العنف  أشكال  من  شكل  أي  »إىل 
أو  البغاء،  عىل  اإلكراه  أو  الجنيس،  االستبعاد  أو  االغتصاب،  »ارتكاب  فإن  الدولية،  الجنائية 
الحمل القرسي... أو التعقيم القرسي، أو أّي شكل آخر من أشكال العنف الجنيس«، الذي 
جنيف،  اتفاقيات  يف  املشرتكة   3 للامدة  خطرياً  وخرقاً  جنيف،  التفاقيات  انتهاكاً  يُعترب 
ويشكل جرمية حرب يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية عىل التوايل. وباإلضافة 
للمحكمة  األسايس  النظام  مبوجب  اإلنسانية  ضد  جرمية  الجرائم  تلك  تشكل  ذلك،  إىل 

الدولية.88  الجنائية 

83  الجمعية العامة لألمم املتحدة. 2014. »تقرير املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة، مبا يف ذلك أسبابه 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/27/53 .2021 وعواقبه، أورميال بهوال«. تم زيارة الصفحة يف يناير

84  مجلس األمن. 2018. »تقرير األمني العام عن اإلتجار باألشخاص يف النزاعات املسلحة املقدم عماًل بقرار مجلس األمن 
 https://bit.ly/3pmr2Sx .2021 2388 )2017(«. تم زيارة الصفحة يف يناير

 .2021 يناير  يف  الصفحة  زيارة  تم  اإلضافية«.  وبروتوكوالتها   1949 جنيف  »اتفاقيات  األحمر.  للصليب  الدولية  اللجنة    85
http://bit.ly/39p6YcR

86  مصدر سابق.

87  اللجنة الدولية للصليب األحمر. »القاعدة 93: االغتصاب واألشكال األخرى للعنف الجنيس«. تم زيارة الصفحة يف يناير 
http://bit.ly/3adt0hM .2021

88  اللجنة الدولية للصليب األحمر. »نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية املعتمد يف روما يف 17متوز/يوليه 
http://bit.ly/3qTqa8z .2021 1998«. تم زيارة الصفحة يف يناير

https://undocs.org/ar/A/HRC/27/53
https://bit.ly/3pmr2Sx
http://bit.ly/39p6YcR
http://bit.ly/3adt0hM
http://bit.ly/3qTqa8z
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الفصل الرابع: انتهاكات 

الدولة ضد نساء شامل سيناء

انتهاكات  قضايئ  ونظام  وطني  وأمن  مسلحة  قوات  من  الدولة  مؤسسات  ارتكبت 
يتعرضن النتهاكات  القبض عليهن، وبينام كن  جسيمة بحقوق سيدات شامل سيناء. فقبل 
جسيمة من قبل والية سيناء، كانت القوات املسلحة تفرض قيوًدا صارمة عىل حقوقهم 
من  الهرب  محاولتهن  وبعد  الطعام.  عىل  الحصول  يف  والحق  والتنقل  الحرية  يف 
التي عشن فيها بني والية سيناء والقوات املسلحة يف شامل سيناء، قامت  االنتهاكات 
املحاكمة  مبعايري  املخلة  االنتهاكات  من  لسلسة  وتعرضن  عليهن  بالقبض  األمن  قوات 
ثالثة  إىل  الفصل  هذا  ينقسم  املرصي.  العدالة  ونظام  الوطني  األمن  يد  عىل  العادلة 
القوات  يد  عىل  السيدات  تلك  لها  تعرضت  التي  االنتهاكات  األول  الجزء  يتناول  أجزاء، 
املسلحة قبل القبض عليهن من قيود عىل حرية الحركة وانتهاك للحق يف الحصول عىل 
عىل  عليهن  القبض  بعد  لها  تعرضن  التي  االنتهاكات  الثاين  الجزء  يتناول  بينام  الطعام، 
التي  االنتهاكات  من  عدد  الثالث  الجزء  ويوثق  العدالة.  نظام  ثم  ومن  الوطني  األمن  يد 

مارسها نظام العدالة بحق بعض من املتهامت القارصات عىل وجه الخصوص.

• ما قبل الضبط: انتهاكات تعرضت لها النساء عىل

الـــــمسلحة فــــي شـــامل ســيناء الــــــقوات  يد 

1.  الحصار والقيود عىل حرية الحركة والتنقل

حظر  بدأ  ومعها   ،2014 أكتوبر  منذ  سيناء  شامل  يف  بدأت  قد  الطوارئ  حالة  كانت 
 6 عن  تزيد  ملدة  والتنقل  الحركة  يف  املواطنني  حرية  عىل  قيوًدا  وضع  الذي  التجوال 
أعوام. قد تم إعالن حالة الطوارئ يف شامل سيناء مبوجب القرار الجمهوري رقم 367 
التجوال مبحافظة شامل سيناء ملدة 3 أشهر من  2014 والذي نص عىل فرض حظر  لسنة 
الساعة الخامسة مساًء وحتى السابعة صباحاً، وذلك اعتباًرا من 25 أكتوبر 89.2014 استمرت 
حالة  يف  تزال  وال  األخرى،  تلو  مرة  سيناء  شامل  يف  الطوارئ  حالة  متديد  يف  الرئاسة 
طوارئ حتى تاريخ صدور هذا التقرير. ويف بداية عام 2019، قام رئيس الوزراء، مصطفى 

يف  الصفحة  زيارة  تم  أشهر«.   3 سيناء  شامل  يف  الطوارئ  حالة  وإعالن  التجوال  »حظر   .2014 فتحية.  الدخاخني،    89
http://bit.ly/2LLBUdM .2020 نوفمرب

http://bit.ly/2LLBUdM
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التجوال يف شامل سيناء وفًقا للقرار رقم 59 لسنة 90.2019 ووفًقا  مدبويل بتجديد حظر 
الساعة  من  الشوارع  يف  التجوال  اآلن  سيناء  شامل  سكان  عىل  املمنوع  فمن  للقرار، 
كمني  من  الدويل  والطريق  العريش  مدينة  عدا  صباحاً،  السادسة  وحتى  مساًء  السابعة 
امليدان وحتى الدخول ملدينة العريش من الغرب، ليكون ممنوع التجول بهم من الساعة 
حظر  الوزراء  رئيس  جدد  العام،  ذات  من  يونيو   20 ويف  صباًحا.  الخامسة  حتى  الواحدة 

التجوال يف ذات املناطق املذكورة، يف قراره رقم 1685 لسنة 91.2019
ومنذ انطالق العملية الشاملة »سيناء 2018« ازدادت القيود عىل حرية الحركة والتنقل 
يف شامل سيناء بشكل جعل املحافظة تحت »الحصار«، وفًقا لوصف ناشط محيل.92 ومع 
بدء العملية الشاملة، أغلق معرب رفح الربي بشكل مفاجئ وألجل غري مسمي. وتم إغالق 
جميع الكامئن األمنية الثابتة عىل الطريق الدويل القنطرة العريش ومنع املواطنني من 
بداخلها  من  عىل  مدينة  كل  إغالق  تم  كام  سيناء.  شامل  محافظة  إىل  الخروج  أو  الدخول 
ومنع مرور املواطنني من مدينة ألخرى. أدت تلك اإلجراءات إىل عزل شامل سيناء بالكامل 
من  سيناء  شامل  بني  الفاصل  الطريق  »املعدية«،  عرب  العبور  وأصبح  املرصي،  الرب  عن 

الغرب والرب املرصي، رهًنا ملوافقة قوات األمن.93
العسكرية.  والنقاط  بالكامئن  والخارج  الداخل  من  معججة  سيناء  شامل  وأصبحت  هذا 
القواعد  الجيش  أنشأ  فقد  الصناعية،  األقامر  لشبكة  ووتش  رايتس  هيومن  لتحليل  ووفًقا 
الكيلومرتات  ومئات  ذخرية  ومستودعات  املراقبة  ومراكز  التفتيش  ونقاط  العسكرية 
باملدن  املحيطة  والفرعية  الرئيسية  الطرق  عىل  األمنية  والخنادق  الرتابية  الحواجز  من 
والشيخ  رفح  مدينتي  يف  العسكرية  القواعد  كثافة  وتزداد  سيناء.  شامل  داخل  الرئيسية 
الرابطة بني املدينة واملناطق  الطرق  بالكامل، فجميع  الشيخ زويد تحديًدا محارصة  زويد. 

املجاورة إما مغلقة بالكامل أو تسيطر عليها نقاط تفتيش عسكرية.94

جراء  تعانني  الاليت  السيدات  أن  إىل  الحركة  حرية  عىل  والقيود  العسكرة  هذه  أدت 
الثالث  يف  املتهامت  السيدات  من  كثري  للرحيل.  خياًرا  ميلكن  ال  سيناء  شامل  يف  الوضع 
وتحدثت  سيناء.  والية  عنارص  بأحد  قرابة  صلة  تربطهن  أو  متزوجات  كن  الذكر  محل  قضايا 
ويف  الرحيل،  لصعوبة  سيناء  يف  للبقاء  اضطرارهن  عن  النيابة  تحقيقات  يف  السيدات 
حاولن  حالة  يف  والتهديد  األرسي  والعنف  للتعنيف  فيها  تعرضن  بيئة  يف  األحيان  بعض 
السيدات  تلك  من  كثري  أمام  يكن  مل  للغاية.  صعب  اقتصادي  وضع  عىل  عالوة  الرحيل، 
اتجاه،  الجيش من كل  أماكن جغرافية صحراوية محارصة بكامئن  البقاء. ويف  آخر غري  خيار 
أصبحت سيدات سيناء مجربات عىل التعامل والعيش مع أعضاء والية سيناء، بحسب إحدى 
الناس  مع  يتعاملوا  انهم  غري  تاين  خيار  معندهمش  ناس  »فيهم  املتهامت  محاميات 
للمعيشة  اختيار  معندهمش  ألنهم  لهم،  ويبيعوها  حاجات  ويجيبولهم  الوالية  بتوع 

غريه دة، وخاصة بعد التهجري متبقاش غري بيوت قليلة جدا جدا والبيوت دي أصال قريبة 
من الوالية علشان كده هام دول اليل بيتعاملوا معاهم«.95

90  بوابة مرص للقانون والقضاء. »قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2019 بحظر التجوال يف املنطقة املحددة رشقًا 
من تل رفح ماًرا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحالل«. تم زيارة الصفحة يف ديسمرب 

http://bit.ly/3t1B2Ty .2020

91  بوابة فيتو. »الجريدة الرسمية تنرش قرار »الوزراء« بحظر التجوال يف مناطق برفح والعريش«. تم زيارة الصفحة يف 
http://bit.ly/3iNLp8O .2021 يناير

 .2020 نوفمرب  يف  الصفحة  زيارة  تم  بسيناء«.  األفق  يف  تلوح  إنسانية  أزمة  »مرص:   .2018 ووتش.  رايتش  هيومن    92
 http://bit.ly/3smiCwH

93  مصدر سابق.

94  مصدر سابق.

95  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

http://bit.ly/3t1B2Ty
http://bit.ly/3iNLp8O
http://bit.ly/3smiCwH
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وواتش.  رايتس  هيومن  ملنظمة  وفًقا  حامية  أي  املرتاصة  الجيش  كامئن  توفر  ومل 
فاملرور  السيدات،  تلك  حياة  عىل  أكرب  خطرًا  متثل  الجيش  كامئن  فإن  العكس،  عىل 
بالكمني يعني أن تتعرضن للتوقيف والتفتيش، ويف حالة االشتباه بهن أو عدم امتالكهن 
لالعتقال  تتعرضن  أن  خطر  فهناك  سيناء،  أبناء  من  كثري  حال  وهو  شخصية،  بطاقات 
تابعتهن  الاليت  املتهامت  أغلب  فإن  وبالفعل،  والتعذيب.96  القرسي  واالختفاء  التعسفي 
أثناء  التفتيش  ونقاط  األكمنة  من  عليهن  القبض  تم  قد  التقرير  هذا  يف  املرصية  الجبهة 

محاولتهن مغادرة أو العودة إىل سيناء.
وليك تخرج هؤالء السيدات من شامل سيناء يجب أن تعربن خالل كمني املعدية، وهو 
التي  السويس  قناة  جانبي  عىل  الثابت  والرشطة،  الجيش  من  مشرتكة  أمن  لقوات  كمني 
القاهرة، فهناك  الوصول إىل  تفصل شامل سيناء عن اإلسامعيلية. ويف حال نجحن يف 
مع  توثيقات  من  املرصية  الجبهة  جمعتها  التي  لألدلة  ووفًقا  بانتظارهن.  املرج  كمني 
محامني ومحاميات، فإن 12 متهمة عىل األقل حاولن الفرار من شامل سيناء إىل القاهرة 
إما  عليهن  القبض  ألقت  األمن  قوات  لكن  للوالية.  املنضمني  أهلهن  أو  أزواجهن  من  هربًا 
عىل كمني املعدية بشامل سيناء أو يف كمني املرج فور وصولهن القاهرة. 8 متهامت 
عىل األقل تم إلقاء القبض عليهن يف كامئن للجيش، سواء عىل حدود أو داخل سيناء. 4 
بالقاهرة  املرج  كمني  يف  بانتظارهن  الوطني  األمن  وجدن  لكنهن  بالهروب  نجحن  أخريات 

ليلقى القبض عليهن.
ينتهك هذا الحصار املفروض عىل شامل سيناء الحق يف حرية التنقل لألفراد كام هو 
للحقوق املدنية والسياسية،97 واملادة  الدويل  العهد  12 من  يف املادة  منصوص عليه 
من   62 املادة  مبوجب  مكفول  التنقل  وحق  اإلنسان.98  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   13
الدستور املرصي والتي تنص عىل أن »حرية التنقل، واإلقامة، والهجرة مكفولة. وال يكون 
منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض اإلقامة الجربية عليه، أو حظر اإلقامة يف جهة 
معينة عليه، إال بأمر قضايئ مسبب وملدة محددة، ويف األحوال املبينة يف القانون«.99 

• أزمة إثبات الهوية واألوراق الثبوتية

الكثري من  الحركة والتنقل هو عدم امتالك  النساء يف سيناء يف  آخر عىل حرية  حاجز 
غري  سيناء  سكان  نسبة  عن  رسمية  بيانات  توجد  ال  رسمية.  ثبوتية  ألوراق  سيناء  أهايل 
هشة،  السيناوية  بالقبائل  الدولة  مؤسسات  عالقة  كانت  تاريخيًا،  لكن  رسميًا،  املسجلني 

96  مصدر سابق.

97  مصدر سابق.

98  مصدر سابق.

99  مصدر سابق.

إىل  سيناء  شامل  من  الفرار  حاولن  األقل  عىل  متهمة   12

القاهرة هربًا من أزواجهن أو أهلهن املنضمني للوالية.

 ٨ متهامت عىل األقل تم إلقاء

القبض عليهن يف كامئن للجيش،

سواء عىل حدود أو داخل سيناء.

بالهروب لكنهن  4 أخريات نجحن 

وجدن األمن الوطني بانتظارهن 

يف كمني املرج بالقاهرة
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وصاحب تهميش شامل سيناء االقتصادي أيًضا تهميش يف الخدمات الحكومية املتوفرة. 
تثبت هوية  أوراق رسمية مرصية  السيناوية ال متتلك  القبائل  الكثري من  أن  أدى ذلك إىل 
الدستور  من   80 للامدة  وفًقا  ثبوتية  أوراق  يف  الحق  له  طفل  كل  أن  رغم  الشخص، 
منصوص  هو  كام  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  مبوجب  واجب  أيًضا  وهو  املرصي،100 

عليه يف املادة 24)2( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.101 

يف  طفرة  حدثت  املرصية،  الجبهة  معه  تحدثت  الذي  السيناوي  للباحث  وفًقا   
التسعينات عندما بدأ حسنى مبارك يف إنشاء مدارس يف شامل سيناء، دفعت الكثري من 
من  به  بأس  ال  عدد  يبقى  ذلك،  مع  شخصية.  إثبات  بطائق  واستخراج  للتسجيل  السيناويني 
أهايل سيناء بدون إثباتات شخصية مرصية، خاصة يف وسط سيناء. وبحسب أحد محاميي 
خالص،  رسمية  وثائق  معندهمش  سيناء  يف  كتري  ناس  فيه  النهاردة  »لحد  املتهامت 
إن ده  معندهمش بطاقة وال جواز سفر وال شهادة ميالد، هو معروف نسبه عرفًا بس، 

فالن ابن فالن، بس مفيش ورقة رسمية تقول إن الشخص ده هو فالن«.102

قوانني  فيه  وتسود  األول،  املقام  يف  قبيل  مجتمع  هو  سيناء  شامل  أن  يخفى  ال 
الدولة  تهميش  إىل  كبري  لجزء  يعود  ما  وهو  الدولة،  قوانني  عىل  القبيلة  وأعراف 
الدولة  توفر  ال  املرصي.  الرب  عن  وتاريخيًا  جغرافيًا  معزولة  أصاًل  هي  التي  للمنطقة 
ألهايل  الثبوتية  األوراق  استخراج  عملية  لتسهيل  الالزمة  الحكومية  واملصالح  الخدمات 
سيناء. يروي أحد املحامني »ممكن يبقى فيه مساحة جغرافية 500 كيلو مفيهاش بنك، 
هرتوح  فمش  الرعي،  عىل  عايشة  هناك  والناس  رشطة،  قسم  وال  حكومية،  مصلحة  وال 

تسافر مشوار ب 1000 جنيه علشان يطلع شهادة ميالد، خاصة يف قطاع الوسط، والذي 

يشغل املساحة الجغرافية األكرب من سيناء، مفيش خدمات متاًما، ال مياه وال كهرباء وال 

االحتالل. فبيبقى عبء كبري عىل  أيام  كانت من  غاز وال مرافق، وآخر طرق معمولة فيه 
الناس انهم يثبتوا أي حاجة رسميًا«.103

الذين ال ميتلكون بطاقات  السكان  الحالية يف شامل سيناء، ال يستطيع  الظروف  ويف 
الكامئن  عىل  الكائنة  الجيش  قوات  وتعترب  سيناء.  من  الخروج  مرصية  ميالد  شهادات  أو 
ما  وهو  شبهة،  محل  رسمية  أوراقًا  ميتلك  ال  شخص  أي  سيناء  شامل  وإىل  من  املؤدية 
يعرض الكثري من أهايل سيناء لخطر االعتقال التعسفي ومواجهة تهم بالتسلل إىل مرص 
أن  املحامني،  ألحد  وفًقا  الوضع،  هذا  يعني  باإلرهاب.  تتعلق  تتهم  أو  قانوين،  غري  بشكل 
أي سيدة سيناوية قد تجد نفسها متزوجة ألحد عنارص والية سيناء، ال سبيل لها للهروب 
إذا مل متتلك أوراق ثبوتية مرصية، وهو ما يضطر الكثري من النساء إىل التعامل مع أعضاء 
عىل  القيود  من  ذلك  يضاعف  أخرى.  بدائل  وجود  لعدم  معهم  والعيش  سيناء  والية  من 
حرية الحركة والتنقل، التي هي أصاًل مقيدة بسبب حظر التجوال ونقاط التفتيش والكامئن 

العسكرية التي تحيط مدن شامل سيناء من كل جهة.104

الغذائية  األزمة  مع  خاصة  واضح،  خطر  يف  باألخص  سيناء  نساء  الوضع  ذلك  ويضع 
ويف  املجاورة.  املحافظات  من  الطعام  لرشاء  للسفر  النساء  من  كثري  تضطر  باملنطقة، 
الفاصل بني شامل سيناء واإلسامعيلية، ال تسمح  حال استيقافهم يف »كمني املعدية« 
األمن  فقوات  ذلك،  عىل  عالوة  شخصية.  بطاقات  ميتلكن  مل  إذا  بالعبور  لهن  األمن  قوات 

100  مصدر سابق.

101  مصدر سابق.

102  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أكتوبر 2020.

103  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

104  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.



37

من جحيم الوالية إىل جحيم الدولة

قد تقوم باالشتباه فيهن والقبض عليهن لعدم امتالكهن إلثبات شخصية.

عىل  بالقبض  األمن  قوات  قامت  املرصية،  الجبهة  وثقتها  التي  الحاالت  إحدى  يف   
وذلك  املعدية«،  »كمني  عرب  سيناء  شامل  من  الخروج  محاولتها  عند  سيناوية  سيدة 
الزوج  يكن  مل  مرصية.  ثبوتية  أوراق  ميتلك  ال  الذي  زوجها  عن  وسؤالها  استجوابها  بعد 
ألوراق  امتالكه  لعدم  األساسية  والسلع  الطعام  لرشاء  اإلسامعيلية  إىل  السفر  يستطيع 
إحدى  يف  عليها،  والقبض  بها  االشتباه  تم  حتى  بذلك.  تتكفل  املتهمة  فكانت  ثبوتية، 
اتهامها  وتم  فلسطيني،  زوجها  أن  دعوى  تحت  للكمني،  عبورها  محاولة  أثناء  املرات 
السيدة  محامي  يحيك  الغذائية.  باملواد  ومتويلها  إرهابية  جامعة  إىل  باالنضامم 
يروح  عارف  فمش  ورق  معهوش  جوزها  ان  كله  »املوضوع  عليها  القبض  واقعة  عن 
ملهمش  وجوزها  دي  الست  فرتة،  كل  له  تسافر  انها  بتضطر  اليل  فهي  اإلسامعيليلة، 

الوالية خالص، هي غلبانة جدا، وجوزها مكنش منضم وال اي حاجة، هو  دعوة مبوضوع 

مشكلته كلها انه معهوش ورق رسمي، ولو حد بيفهم كان هيبقى فاهم إن طبيعي 

إن الناس هناك ملهمش ورق، إمنا دلوقتي الداخلية هناك بتتعامل ان اليل معهوش 

ورق ده إرهايب أو فلسطيني«.105 

1.  األزمة الغذائية

رصدت الجبهة املرصية يف تقرير سابق لها ما عانته شامل سيناء من أزمة غذائية منذ 
حركة  عىل  والتضييق  الحصار  أدى   106.»2018 »سيناء  الشاملة  العملية  بدء  بعد   2018 فرباير 
األشخاص منذ انطالق العملية الشاملة إىل نقص حاد يف املواد الغذائية التي كانت تأيت 
من القاهرة ومدن القناة. تسبب الحصار يف أزمة غذائية غري مسبوقة، فاآلن حتى املواد 
املحافظات  من  األساسية  املستلزمات  لرشاء  السفر  وأصبح  متوفرة،  غري  أصبحت  الغذائية 
كالخرضاوات  األساسية  الغذائية  املواد  فإن  محلية،  ملصادر  وفًقا  للغاية.  صعبًا  املجاورة 
والجنب  والزيت  والسمن  واملكرونة  واألرز  املثلجة  واللحوم  والدجاج  واأللبان  والزبادي 
أي  بدون  كامل  حصار  تحت  العريش  مدينة  وعاشت  شحيحة.  أصبحت  والسكر  والدقيق 

معونات غذائية حوايل 20 يوم، بداية من 8 فرباير حتى 27 فرباير 2018.

الحصار  استمر  حيث  رفح،  من  تبقى  وما  زويد  الشيخ  مدينتي  عىل  أشد  الحصار  كان 
حولهم  التفتيش  ونقاط  األمنية  التضييقات  كثافة  أن  إىل  ذلك  ويعود  يوم.   40 فيهام 
منذ  زويد  والشيخ  رفح  يف  بدأ  قد  كان  الغذائية  املواد  حركة  عىل  الجيش  تضييق  وألن 
سيناء  شامل  مدن  شهدت   .2018 فرباير  يف  الشاملة  العملية  بداية  تسبق  طويلة  فرتة 
أيًضا نقًصا يف غاز الطهي، واملياه، واألدوية، والوقود، فضاًل عن حاالت انقطاع مستمرة 
األساسية  املنتجات  أسعار  زيادة  من  سيناء  أهايل  واشتىك  االتصاالت.  وشبكات  للكهرباء 

عقب فرض الحصار.

والخدمات  السلع  عىل  للحصار  االقتصادية  األثار  عن  املتهامت  محاميات  إحدى  تحىك 
اقتصادية  عواقب  له  طبعا  »الحصار  بالذات  النساء  عىل  ذلك  وانعكاسات  األساسية 
مشاكل  فيه  كان  املدارس،  وقفلوا  تجول  حظر  عملوا  ملا  فرتة  من  رهيبة،  واجتامعية 

أسعار  وغالء  احتقان  يف  فكان  موجودة،  مكانتش  إلنها  األساسية  الغذائية  السلع  يف 

الحصار  جنيه،  مبئة  السكر  كيلو  جنيه،  بثامنني  بيتباع  الرز  كيلو  ان  عن  أخبار  وظهرت 

مفيش  انه  غري  لإلناث،  بالك  فام  للذكور،  قلت  كلها  والفرص  رهيب،  بشكل  دمرهم  ده 

105  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

106  مصدر سابق.
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املسلحة،  للجامعات  موالني  بيعتربوهم  اليل  والجيش  األمن  من  كان  سواء  آمن،  وضع 

ليهم  آمنة  بيئة  مفيش  فبالتايل  للجيش،  عمالء  بيعتربوهم  املسلحة  والجامعات 

سيناء  من  يخرجوا  بيحاولوا  ما  أول  هم  تشتغل.  أو  تستقل  تقدر  دي  الستات  علشان 

ويعدو املعديات بيتم تفتيشهم وبهدلتهم وبيبقوا محل اشتباه، فالحصار قلل الفرص 
يف كل حاجة، يف ضيق يف املعيشة مش طبيعي«.107

يضطررن  أصبحن  األرسة،  معيالت  اآلن  كونهن  النساء،  من  كثري  أن  إىل  الوضع  هذا  أدى 
إىل السفر إىل املدن املجاورة لشامل سيناء، خاصة اإلسامعيلية، للعمل ولرشاء السلع 
الستمرار  املتبقية  القليلة  الحلول  أحد  املحيطة  املدن  من  الغذاء  رشاء  وأصبح  األساسية، 
كثري  ألن  أواًل  النساء،  عاتق  عىل  أسايس  بشكل  محملة  املسؤولية  هذه  وأصبحت  الحياة. 
األرسة.  عائلة  هي  الزوجة  وأصبحت  اإلرهاب  عىل  الحرب  يف  تصفيتهم  متت  الرجال  من 
بنقاط  املرور  عليهم  الصعب  ومن  النساء،  من  أكرث  اشتباه  محل  أصبحوا  الرجال  ألن  وثانيًا 
لتلك  ونتيجة  سيناء.  شامل  خارج  بالسفر  لهم  يسمح  ال  ما  وهو  استيقاف،  دون  التفتيش 
الغذائية  األزمة  عن  رئييس  بشكل  نتجت  والتي  النساء  عاتق  عىل  امللقاة  املسؤولية 
يف  القومي«  األمن  »بتهديد  تتعلق  تهاًم  منهن  العديد  تواجه  الدولة،  فيها  املتسببة 

قضيتني بعد القبض عليهن يف حوزتهن أطعمة ألرسهن. 

الحصار  زال  ال  سيناء،  شامل  تشهدها  التي  املسبوقة  غري  الغذائية  األزمة  ظل  ويف 
والقيود عىل حرية الحركة ونقل املواد الغذائية من خارج شامل سيناء سائرًا. وقد ترقي 
اإلبادة  من  نوع  لكونها  والحصار  العسكرية  العمليات  بها  تسببت  التي  الغذائية  األزمة 
واسع  أو  منهجي  هجوم  سياق  يف  ارتكبت  ما  إذا  اإلنسانية  ضد  جرمية  وهي  الجامعية، 
للمحكمة  األسايس  روما  لنظام  ووفًقا  املدنيني.  السكان  من  مجموعة  أي  ضد  النطاق 
الجنائية الدولية، فاإلبادة الجامعية هي »أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك 
وتتضمن  جزئيًا«،  أو  كليًا  إهالكًا  هذه،  بصفتها  دينية  أو  عرفية  أو  وإثنية  قومية  جامعية 
الطعام  عىل  الحصول  من  الحرمان  بينها  من  معيشية،  أحوال  فرض  »تعمد  األفعال  هذه 

والدواء، بقصد إهالك جزء من السكان«. 108

الغذاء  الحق يف  الدولة يف شامل سيناء  التي تسببت فيها  الغذائية  األزمة  وتنتهك 
11 من العهد  القانون الدويل لحقوق اإلنسان، وخاصة املادة  كام هو منصوص عليه يف 
االقتصادية  الحقوق  لجنة  وتعرف  والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدويل 
واقتصاديًا  ماديًا  »يتاح  عندما  متحقق  أنه  عىل  الغذاء  يف  الحق  والثقافية  واالجتامعية 
سبيل  كافة،  األوقات  يف  األشخاص،  من  غريه  مع  أو  مبفرده  وطفل  وامرأة  رجل  لكل 
الحصول عىل الغذاء الكايف أو وسائل رشائه«. وتضمن الحق يف الغذاء ثالثة عنارص: أن 
الحايل يف سيناء  كافيًا.109 والوضع  إليه وأن يكون  الوصول  الغذاء متوفرًا ويسهل  يكون 
ينتهك كافة العنارص بعد أن تسببت األزمة الغذائية يف عدم توفر الغذاء وعدم كفايته، 
وحال الحصار والقيود عىل حرية الحركة من سهولة الوصول إليه. وتعترب أيًضا تلك األزمة 
الغذائية يف مخالفة للدستور املرصي الذي ينص عىل الحق يف الغذاء يف املادة 79 
املوارد  بتأمني  الدولة  وتلتزم  نظيف،  وماء  وكاف،  صحي  غذاء  يف  الحق  مواطن  لكل   «

الغذائية للمواطنني كافة«.110 

107  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

108  مصدر سابق.

https://bit.  .2020 ديسمرب  يف  الصفحة  زيارة  تم  الغذاء«.  يف  »الحق  اإلنسان.  لحقوق  السامي  املفوض  مكتب    109
ly/3t2Gzcz

110  مصدر سابق.

https://bit.ly/3t2Gzcz
https://bit.ly/3t2Gzcz
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• ما بعد القبض: انتـهاكات لضامنات املحاكمة

العادلة من قبل األمن الوطني ونظام العدالة

اإلنساين،  الدويل  للقانون  العرفية  املبادئ  من  العادلة  املحاكمة  ضامنات  تعترب 
وهي منصوص عليها يف اتفاقيات جنيف األربعة والربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين 
الحرب  أو أرسى  العادلة فيام يخص املدنيني  التفاقيات جنيف. وانتهاك معايري املحاكمة 
الرابعة،  جنيف  اتفاقية  من   5 املادة  ينتهك  الدولية  غري  املسلحة  النزاعات  إطار  يف 
وكذلك املادة 6 من الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف. كام تنص املادة 146 عىل 
أن »ينتفع املتهمون يف جميع األحوال بضامنات للمحاكمة والدفاع الحر«. ويعترب حرمان 
االتفاقية  لنصوص  جسيمة  مخالفة  متحيزة«  وغري  قانونية  بصورة  يحاكم  »أن  من  الشخص 

وفًقا للامدة 147. 111 

أوالً: انتهاكات من قبل األمن الوطني

1.   إخفاء قرسي واحتجاز تعسفي وغري قانوين

اتفاقية حامية جميع األشخاص من اإلخفاء  2 من  يعرف اإلخفاء القرسي، وفًقا للامدة 
من  الحرمان  أشكال  من  شكل  أي  أو  االختطاف  أو  االحتجاز  أو  »االعتقال  أنه  عىل  القرسي 
يترصفون  األفراد  من  مجموعات  أو  أشخاص  أو  الدولة،  موظفي  أيدي  عىل  يتم  الحرية 
من  الشخص  بحرمان  االعرتاف  رفض  ويعقبه  مبوافقتها،  أو  الدولة  من  دعم  أو  بإذن 
حــامية  من  يحــــرمه  مام  وجــوده،  مــكان  أو  املــختفي  الشخــص  مصري  إخفاء  أو  حريته 
القانوين،  غري  أو  التعسفي  واالحتجاز  القبض  من  نوع  هو  القرسي  واإلخفاء  القانون«.112 

ويكون القبض أو االحتجاز تعسفيًا إذا ما تم بدون سند قانوين.113

املرصية  الجبهة  رصدت  سيناء  لوالية  باالنضامم  متهامت  وفتاة  سيدة   23 بني  من 
عىل  القبض  تم  القرسي.  لإلخفاء  األقل  عىل  منهن   19 تعرضت  التقرير،  هذا  يف  حاالتهن 
وبعد  تعسفية.  نفسها  الضبط  واقعة  يجعل  ما  رسمي،  ضبط  إذن  بدون  املتهامت  جميع 
احتجاز  أماكن  وهي  الوطني،  األمن  مقار  إحدى  إىل  املتهامت  اقتياد  تم  عليهن،  القبض 
مع  بالتواصل  لهن  السامح  دون  قانوين،  غري  بشكل  فيها  احتجازهن  يتم  رسمية،  غري 
بشكل  استجوابهن  يتم  كام  إليهن.  املوجهة  بالتهم  إبالغهن  أو  أهاليهن،  أو  محاميهن 
غري قانوين من ضباط األمن الوطني لفرتات مطولة. وقد وجدت الجبهة املرصية أن فرتات 
أشهر،  سبعة  وحتى  أسبوعني  من  ترتاوح  املتهامت  لها  تعرضت  التي  القرسي  اإلخفاء 

قضتها املتهامت يف معزل تام عن العامل الخارجي.
غري  بتواريخ  ضبطهن  محارض  تزوير  بعد  النيابة  عىل  املتهامت  عرض  يتم  النهاية  يف   
بالقبض  املتهامت  شهادات  ورغم  إليهن.  املوجهة  بالتهم  أخريًا،  وإعالمهن،  حقيقية، 
عليهن يف تواريخ سابقة لتلك املذكورة يف محارض الضبط، مل تكرتث النيابة يف أي من 
الوقائع. ويشري  التحقيق يف  نوع من  تفتح أي  أو  القرسي  اإلخفاء  الحاالت لشكاوى  تلك 
عدد شكاوى اإلخفاء القرسي الكبري التي حكتها املتهامت أمام النيابة إىل أنه قد أصبح 
االنضامم  قضايا  يف  املتهامت  ضد  الوطني  األمن  سلطات  متارسها  ممنهجة  مامرسة 

لوالية سيناء.

http://bit.ly/3po- .2021 111  اللجنة الدولية للصليب األحمر. »اتفاقية جنيف الرابعة، 1949 ». تم زيارة الصفحة يف يناير
TR0Z

112  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان. »االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي«. 
http://bit.ly/3plLPWp .2021 تم زيارة الصفحة يف يناير

https://www.amnesty. .2021 113  منظمة العفو الدولية. 2014. »دليل املحاكامت العادلة«. تم زيارة الصفحة يف يناير
org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf

http://bit.ly/3poTR0Z
http://bit.ly/3poTR0Z
http://bit.ly/3plLPWp
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
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رصدت الجبهة املرصية أيًضا تعرض 4 متهامت دون الثامنية عرش عاًما لإلخفاء القرسي 
 6 ملدة  بالعريش  الوطني  األمن  مقر  يف  قرسيًا  أخفيت  متهمة  منهن  مطولة.  لفرتات 
أشهر، ومتهمة اختفت ملدة 35 يوم مبقر األمن الوطني بالقنطرة، وأخرى أخفيت قرسيًا 
لكن من  الرابعة،  إخفاء  التحقق من مدة  الجبهة املرصية  بينام مل تستطع  17 يوما،  ملدة 

املؤكد أنها أخفيت يف مقر األمن الوطني بالقنطرة.

فرتات اإلخفاء القرسي التي تعرضت لها 19 متهمة يف  يف الجدول التايل، نستعرض 
3 قضايا واجهت فيها املتهامت تهم االنضامم لجامعة والية سيناء:

 تاريخ القبض وفقا مدة االختفاء

للمحرض الرسمي

 تاريخ القبض

وفًقا للمتهمة

املتهمة

40 يوم 2020/05/05 2020/03/25 إحدى املتهامت

 21 يوم يف املرة
 األوىل و7 أشهر يف

املرة الثانية

2019/10/01 2019/09/06 إحدى املتهامت

45 يوم 2019/12/24 2019/11/10 إحدى املتهامت
17 يوم 2019/10/29 2019/10/12 إحدى املتهامت
31 يوم 2019/10/13 2019/12/12 إحدى املتهامت
37 يوم 2019/10/07 2019/08/30 إحدى املتهامت
7 أشهر 2020/03/31 2019/09/09 إحدى املتهامت

5 أشهر و10 أيام 2020/07/10 2020/02/04 إحدى املتهامت
35 يوم 2020/04/05 2020/03/01 إحدى املتهامت
50 يوم 2020/04/22 2020/03/02 إحدى املتهامت
2020/08/23         34 يوم 2020/07/21 إحدى املتهامت
42 يوم 2020/07/10 2020/05/30 إحدى املتهامت
6 أشهر 2020/05/31 2019/12/19 إحدى املتهامت

5 أشهر ونصف 2020/06/05 2019/12/19 إحدى املتهامت
54 يوم 2020/05/06 2020/03/18 إحدى املتهامت
54 يوم 2020/05/06 2020/03/18 إحدى املتهامت
2020/08/23         34 يوم 2020/07/21 إحدى املتهامت

أسبوعني  2018/04/13 إحدى املتهامت
18 يوم 2018/11/15 2018/10/27 إحدى املتهامت

من بني 23 سيدة وفتاة متهامت باالنضامم لوالية سيناء 

رصدت الجبهة املرصية حاالتهن يف هذا التقرير، تعرضت 

19 منهن عىل األقل لإلخفاء القرسي.
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القرسي  واإلخفاء  التعسفي  االحتجاز  ويعد 
التي  الدويل  للقانون  العرفية  املبادئ  من 
املعاهدات  عىل  الدول  لتحفظات  تخضع  ال 
النزاعات  الدولية وال يجوز مخالفتها يف حاالت 
يف  أو  الدولية  غري  أو  الدولية،  املسلحة 
شامل  يف  الحال  هو  كام  الطوارئ  حاالت 
مخالفة  هو  املرشوع  غري  والحجز  سيناء. 
بحامية  الخاصة  الرابعة  التفاقية جنيف  جسيمة 
الدويل،  غري  املسلح  النزاع  إطار  يف  املدنيني 
وينتهك  االتفاقية.114  من   147 للامدة  وفًقا 
عليها  منصوص  مبادئ  عدة  القرسي  اإلخفاء 
نوًعا  يعد  حيث  اإلنساين،  الدويل  بالقانون 
ويهدد  الحرية  من  التعسفي  الحرمان  من 
بانتهاك حظر التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية 
غري  املسلح  النزاع  سياق  ويف  واملهينة.115 
عىل  سيناء،  شامل  يف  املوجود  الدويل 

الشخصية  التفاصيل  بتسجيل  اإلنساين  الدويل  القانون  مبوجب  واجب  النزاع  أطراف 
مذكور  غري  القرسي  اإلخفاء  أن  ورغم  عنهم.  واإلفادة  حريتهم  من  املحرومني  لألشخاص 
القاعدة األخرية تهدف إىل حامية  الدويل اإلنساين، فإن هذه  القانون  بشكل رصيح يف 

األشخاص من اإلخفاء القرسي.116

مرص  اللتزامات  عارمة  مخالفة  تعسفي  احتجاز  من  املتهامت  له  تعرضت  ما  وميثل   
هو  كام  الحرية  يف  الحق  يخالف  فهو  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املعاهدات  مبوجب 
املادة  يف  وكذلك  اإلنسان،117  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   3 املادة  يف  عليه  منصوص 
االستيقاف  أو  االعتقال  يحرم  والذي  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   9
وال  شخصه.  عىل  األمان  وىف  الحرية  يف  حق  فرد  »لكل  أن  عىل  ينص  حيث  التعسفي، 
أو اعتقاله تعسفا. وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها  يجوز توقيف أحد 
هذا  بأسباب  توقيفه  يتم  شخص  أي  إبالغ  يتوجب  فيه.  املقرر  لإلجراء  وطبقا  القانون 

التوقيف لدى وقوعه كام يتوجب إبالغه رسيعا بأية تهمة توجه إليه«.118

الدولية  كام أن ما تعرضت له املتهامت من اختفاء قرسي هو مخالفة أخرى للمعايري 
التي تجرم اإلخفاء القرسي، وخاصة االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من اإلخفاء 
1 من االتفاقية عىل »1( ال يجوز تعريض أي شخص لإلخفاء القرسي  القرسي. تنص املادة 
2( ال يجوز التذرع بأي ظرف استثنايئ كان، سواء تعلق األمر بحالة حرب أو التهديد باندالع 
بأية حالة استثناء أخرى، لتربير االختفاء  حرب، أو بانعدام االستقرار السيايس الداخيل، أو 

القرسي.119

114  مصدر سابق.

http://bit.  .2021 يناير  يف  الصفحة  زيارة  تم  القرسي«.  اإلختفاء   .98 »القاعدة  األحمر.  للصليب  الدولية  اللجنة    115
ly/3adZCrK

116  اللجنة الدولية للصليب األحمر. »القاعدة 123. تسجيل التفاصيل الشخصية لألشخاص املحرومني من حريتهم واإلفادة 
http://bit.ly/3iUPisw  .2021 عنهم«. تم زيارة الصفحة يف يناير

117  مصدر سابق.

118  مصدر سابق.

119  مصدر سابق.

رصدت الجبهة املرصية أيًضا 
تعرض 4 متهامت دون الثامنية 

عرش عاًما لإلخفاء القرسي 

لفرتات مطولة. منهن متهمة 

أخفيت قرسيًا يف مقر األمن 
الوطني بالعريش ملدة 6 

أشهر، ومتهمة اختفت ملدة 
35 يوم مبقر األمن الوطني 

بالقنطرة، وأخرى أخفيت قرسيًا 
ملدة 17 يوما، بينام مل تستطع 

الجبهة املرصية التحقق من 
مدة إخفاء الرابعة، لكن من 

املؤكد أنها أخفيت يف مقر 
األمن الوطني بالقنطرة.

“

http://bit.ly/3adZCrK
http://bit.ly/3adZCrK
http://bit.ly/3iUPisw
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ورغم أن اإلخفاء القرسي غري مجرم يف الدستور أو القانون املرصي، فإن املامرسة 
تشكل مخالفة للحق يف الحرية كام هو منصوص عليه يف الدستور املرصي، وحظر ضبط 
من   54 املادة  يف  عليها  املنصوص  املتهم  حقوق  وكذلك  قضايئ،  إذن  بدون  األشخاص 
وفيام  مُتس،  ال  مصونة  وهي  طبيعي،  حق  الشخصية  »الحرية  عىل  تنص  والتي  الدستور 
التلبس، ال يجوز القبض عىل أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد  عدا حالة 
بأسباب  حريته  تقيد  من  كل  فوراً  يُبلغ  أن  ويجب  التحقيق.  يستلزمه  مسبب  قضايئ  بأمر  إال 
إىل  يقدم  وأن  فوراً،  ومبحاميه  بذويه  االتصال  من  وميكن  كتابة،  بحقوقه  ويحاط  ذلك، 

سلطة التحقيق خالل أربع وعرشين ساعة من وقت تقييد حريته«.120 

2.    التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة

فرتات  أثناء  الوطني  األمن  ضباط  يد  عىل  التعذيب  أنواع  ألقيس  املتهامت  تعرضت 
ومحاميات  محاميي  مع  توثيقاتها  خالل  من  املرصية  الجبهة  وجدت  قرسيًا.  إخفائهم 
السيدات  ضد  ممنهج  بشكل  التعذيب  تستخدم  الوطني  األمن  سلطات  أن  املتهامت 
االعرتاف  عىل  إجبارهن  بهدف  سيناء  لوالية  االنضامم  قضايا  يف  املتهامت  والفتيات 
سيدة   15 تعرضت  سيناء.  والية  تنظيم  حول  املعلومات  واستخراج  لهن  املوجهة  بالتهم 
التعذيب  أنواع  لشتى  التقرير  هذا  يف  حاالتهن  رصدنا   23 ضمن  من  األقل  عىل  وفتاة 

الجسدي والنفيس عىل يد ضباط األمن الوطني طوال فرتات إخفائهم قرسيًا.

والكهرباء،  والعيص،  باأليدي  كالرضب  تعذيب  أساليب  الوطني  األمن  ضباط  يستخدم 
والتهديد باالغتصاب والعنف الجنيس، والتجريد من املالبس، بشكل ممنهج ضد املتهامت. 
جسدهن.  أنحاء  كافة  عىل  والعيص  باأليدي  للرضب  املتهامت  من  األقل  عىل   11 تعرضت 
الوطني  األمن  ضباط  و«طلق  باالغتصاب  تهديدهن  تم  األقل  عىل  متهامت  وتسعة 
عليهن« إذا مل يدلن مبعلومات عن أزواجهن املنضمني لوالية سيناء. وتعرضت 8 متهامت 

120  مصدر سابق.
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عىل األقل للصعق بالكهرباء يف أنحاء متفرقة من أجسادهن ولفرتات طويلة. كام وجدنا 
أن 6 متهامت عىل األقل قضني فرتة إخفاءهن القرسي بدون مالبس عىل اإلطالق، وهو 
ما  قضت  منهن  متهمة  املتهامت،  وإهانة  إلذالل  الوطني  األمن  ضباط  يستعمله  أسلوب 
بدون  يوم   54 قضني  وابنتها  وسيدة  مالبس،  بدون  الوطني  األمن  يف  أشهر   5 عن  يزيد 
الثالثة وعرشين عاًما تم متزيق مالبسها وتركها بدون  إضافًة إىل فتاة مل تكمل  مالبس، 
مالبس ملدة 40 يوم، وسيدة عمرها 45 عام جردت من مالبسها ملدة 34 يوم. كام تعرض 

عدد من املتهامت للسحل عىل األرض والتهديد بالرضب والسب والقذف بأبشع األلفاظ.

أي  تتخذ  مل  والتي  النيابة،  أمام  لها  تعرضن  التي  التعذيب  وقائع  عن  املتهامت  حكت 
سيتم  أنهن  الوطني  األمن  يف  املتهامت  ُهددت  الوقائع.  هذه  يف  للتحقيق  إجراءات 
أمام  لهن  املوجهة  باالتهامات  يعرتفن  مل  إذا  وتعذيبهن  الوطني  األمن  إىل  إعادتهن 
إدانة  كدليل  التعذيب  تحت  انتزعت  التي  املتهامت  اعرتافات  النيابة  أخذت  وقد  النيابة. 
من  له  تعرضن  ما  إلثبات  الرشعي  الطب  إىل  املتهامت  تحويل  املحامون  طلب  ضدهم. 
عىل  عرضها  تم  التي  الحاالت  ويف  الحاالت.  أغلب  يف  النيابة  تجاهلته  ما  وهو  تعذيب، 
من  وأصبح  التعذيب  آثار  زالت  أن  بعد  متأخرًا،  التحويل  أمر  النيابة  أصدرت  الرشعي،  الطب 

إثباتها.  الصعب 

أمام  املتهامت  روتها  التي  التعذيب  شهادات  عن  املرصية  للجبهة  املحامون  حىك 
الرضب  الحاالت.  من  أي  يف  النيابة  لها  تكرتث  مل  مروعة،  شهادات  كونها  ورغم  النيابة، 
إحدى  الوطني.  األمن  يف  املستخدمة  التعذيب  أساليب  أبرز  من  كانا  بالكهرباء  والصعق 
وفًقا  أشهر.   7 ملدة  الوطني  األمن  يف  بالرضب  مستمر  لتعذيب  تعرضت  املتهامت 
»هي كانت جاية النيابة تعبانة وكان عندها إصابة يف كتفها وضهرها، كانت  ملحاميتها 
فكان  وبالعصايا،  ورجلهم  بإيدهم  بيرضبوها  كانوا  أوي،  كتري  رضب  يف  كان  إن  بتقول 

جية عندها خلع يف الكتف. السبع شهور دول كانت متبهدلة فيهم، مكنش تعذيب يف 

رصدنا   23 ضمن  من  األقل  عىل  وفتاة  سيدة   15 تعرضت 

التعذيب الجسدي  أنواع  لشتى  التقرير  حاالتهن يف هذا 

فرتات  طوال  الوطني  األمن  ضباط  يد  عىل  والنفيس 

إخفائهم قرسيًا.

 رضب باأليدي
وبالعصا

أشكال التعذيب التي تعرضت لها املبحوثات

 تهديد
باالغتصاب

سب  متزيق
مالبس

 تهديد
بالرضب

سحلكهرباء

1193 62 82
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أن  بالذكر  جدير  جوزها«.121  مكان  يعرفو  علشان  جدا  عليها  بيضغطوا  كانوا  وخالص،  األول 

طوال فرتة السبع شهور التي احتجزت فيها هذه املتهمة يف األمن الوطني كان معها 
طفلها الذي يبلغ من العمر 4 سنوات.

متهمة أخرى تم تعذيبها في األمن الوطني وبصحبتها ابنها الصغير، تقول محاميتها 
» كانت بتحكي إن في أول أسبوعين اتعرضت للكهرباء والضرب، وفي الشهر األخير 
قبل ما تيجي النيابة كان فيه ضابط بيهددها باالغتصاب علشان تقول على أماكن تمركز 

الوالية، وطول الفترة دي ابنها كان معاها«.122
السن،  في  الكبيرة  ووالدتها  هي  عليها  القبض  عند  حامل  كانت  المتهمات  إحدى 
وتعرضت للضرب والسحل وتمزيق ملبسها. قالت محاميتها أن ضباط األمن الوطني 
وسحلوهم  العينين  معصوبتا  للقسم  »خدوهم  حملها  رغم  بطنها  على  بضربها  قاموا 
على السلم، وبعد كده عذبوهم بالضرب والشتم والتحرش وتقطيع الهدوم، وضربوا 
بالعصا على بطنها أكتر من مرة مع علمهم بحملها، وفضلوا من غير ملبس  المتهمة 

طوال فترة احتجازهن باألمن الوطني في أحد األقسام«.123
والذي  السمعة،  سيئ  زايد  بالشيخ  الوطني  األمن  في  محتجزة  كانت  أخرى  متهمة 
تعرضت فيه للتعذيب المتواصل لمدة 7 أشهر، وتم تهديدها باستمرار تعذيبها إذا لم 
تعترف باالتهامات الموجهة لها أمام النيابة، يقول محاميها »هي حظها سيء جدا إنها 
راحت األمن الوطني في الشيخ زايد، اللي ربنا غضبان عليه بيودوه األمن الوطني ده، 
هي تعرضت لسب وقذف ودة طبيعي بيحصل مع الكل، اتضربت ضرب جامد جدا جدا، 
في ظابط قلع جزمته وفضل يضربها على وشها جامد جدا لحد ما وشها ورم، وحكت 
لمدة  تعذيبها  تم  يتخيلها،  تعرضت إلهانات محدش  بالكهرباء،  للصعق  اتعرضت  انها 
7 شهور، لحد آخر يوم لها قبل ما تروح النيابة كانت بتتعذب، واتقالها كدة صراحة: 
اعترفت في  تاني. وعلشان كدة لألسف  النيابة غيرتي كلمك هترجعي هنا  لو رحتي 

النيابة«.124
متهمة أخرى حكت عن تعرضها للضرب والكهرباء بشكل متواصل لمدة 7 أيام، يروي 
محاميها »كانت بتقول إنها كانت بتتكهرب في آخر صباعين في إيديها وآخر صباعين 
التعذيب  في رجليها، وكان في حد بيضربها بعصاية على دماغها وعلى ضهرها، فترة 
دي كانت في أول أسبوع، كانت بتنزل األمن الوطني يتحقق معاها كل يوم وتتعذب 
لمدة 7 أيام.«، ويحكي نفس المحامي عن متهمة أخرى »ظابط األمن الوطني كان بيقولها 

إنك لو مقولتلناش معلومات عن جوزك أنا هجيب العساكر وأطلقهم عليكي«.125 

املرصية  الجبهة  رصدت  الوطني،  األمن  يف  للتعذيب  تعرضن  الاليت  املتهامت  بني  من 
تعرض طفلتني للتعذيب الجسدي والنفيس. إحداهام تبلغ من العمر 16 عام، أخفيت قرسيًا 
بالكهرباء ملدة  مبقر األمن الوطني باإلسامعيلية ملدة 17 يوم وتعرضت للرضب والصعق 

121  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

122  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

123  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

124  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

125  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.
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 15 الذي تزوجت منه وهي طفلة عمرها  أسبوع متواصل بهدف اإلفصاح عن مكان زوجها 
مل  النيابة  لكن  النيابة  عىل  عرضها  بعد  الرشعي  الطب  عىل  عرضها  محاميها  طلب  عام. 
أشهر   6 ملدة  قرسيًا  أخفيت  عام،   16 العمر  من  تبلغ  الثانية  الطفلة  الدفاع.  لطلب  تستجب 
مببنى األمن الوطني للعريش. تعرضت لتعصيب عينيها لفرتة طويلة يف بداية احتجازها، 

وتهديدات مستمرة بالتعدي عليها بالرضب وصعقها بالكهرباء. 

مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحامية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب، فإن 
دويل،  غري  مسلح  نزاع  إطار  يف  النزاع  أطراف  أحد  قبل  من  مدنيني  ضد  التعذيب  استخدام 
كالنزاع يف شامل سيناء، محظور. ويعترب التعذيب واملعاملة الالإنسانية إحدى املخالفات 
126.147 ووفُقا للامدة  الرابعة كام هو منصوص عليه يف املادة  الجسيمة التفاقية جنيف 
ضد  »جرمية  يشكل  فالتعذيب  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األسايس  روما  نظام  من   7
اإلنسانية« متى ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة 
من السكان املدنيني، وعن علم بالهجوم.127 كام يشكل »التعذيب« و»املعاملة القاسية« 
انتهاكات  بالكرامة«  والحاطة  املهينة  املعاملة  وبخاصة  الشخص،  كرامة  عىل  و«االعتداء 
النزاع املسلح ذي الطابع غري الدويل ترقى  جسيمة للقانون الدويل اإلنساين يف إطار 
لكونها جرائم حرب مبوجب املادة 8 من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.128 

ملعايري  مخالفة  هو  املتهامت  النساء  ضد  للتعذيب  الوطني  األمن  استخدام  أن  كام 
فالتعذيب  اإلنسان.  لحقوق  الدويل  للقانون  وفًقا  مرص  والتزامات  الدولية  اإلنسان  حقوق 
محرم مبوجب املادة 5 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة 7 من العهد الدويل 
األمن  جهاز  وقيام  التعذيب.  مناهضة  اتفاقية  وكذلك  واملدنية  السياسية  للحقوق 
الواردة  للمبادئ  انتهاك  هو  عاًما  عرش  الثامنية  تكمال  مل  متهمتني  بتعذيب  الوطني 
باتفاقية حقوق الطفل وخاصة املادة 27 التي تنص عىل »أال يعرض أي طفل للتعذيب أو 

لغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة«. 

 « أن  عىل  تنص  التي   52 املادة  مبوجب  التعذيب  أيًضا  املرصي  الدستور  جرم  وقد 
من   55 املادة  تنص  كام  بالتقادم«.  تسقط  ال  جرمية  وأشكاله،  صوره  بجميع  التعذيب 
يحفظ  مبا  معاملته  تجب  حريته  تقيد  أو  يحبس،  أو  عليه،  يقبض  من  »كل  أن  عىل  الدستور 
معنوياً... أو  بدنياً  إيذاؤه  وال  إكراهه،  وال  ترهيبه،  وال  تعذيبه،  يجوز  وال  كرامته،  عليه 

ومخالفة يشء من ذلك جرمية يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل 
التهديد بيشء منه، يهدر  قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة يشء مام تقدم، أو 

وال يعول عليه«.129 

ثانيًا: انتهاكات لحقوق املتهامت من قبل نظام العدالة املرصي

1. انتهاك الحق يف الحرية ومبدأ افرتاض اإلفراج

بحبس املتهامت احتياطيًا ملدد مطولة

طائلة  تحت  مطولة  لفرتات  سيناء  لوالية  باالنضامم  املتهامت  والقضاء  النيابة  تحتجز 
الحبس االحتياطي، دون إحالة القضية للمحكمة للبت يف صحة االتهامات املوجهة لهن، 
لقضايا  متابعتها  من  املرصية  الجبهة  جدت  وقد  تعسفيًا.  احتجازًا  لكونه  يرقى  ما  وهو 

126  مصدر سابق.

127  مصدر سابق.

128  مصدر سابق.

129  مصدر سابق.
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االحتياطي  الحبس  قيد  أبقينهن  والقضاء  النيابة  أن  سيناء  لوالية  باالنضامم  املتهامت 
الجدول  يف  نستعرض  أعوام.   3 من  ألكرث  الحاالت  بعض  يف  وصلت  للغاية،  طويلة  لفرتات 
من  عليها  الحصول  املرصية  الجبهة  استطاعت  قد  احتياطيًا،  متهمة   17 حبس  مدد  التايل 

خالل توثيقاتها مع محاميهن.

5 أشهر

7 أشهر

9 أشهر 

ونصف

12 شهر

حوايل

1٤ شهر

16 شهر

23 شهر

32 شهر 
ونصف

12 شهر 

ونصف

مدة الحبس االحتياطي 

للمتهامت

)حتى نهاية ديسمرب 2020(

1٤ شهر 

ونصف

1٠ أشهر

18 شهر

26 شهر

2

2

2

2

النساء  ملعاقبة  كوسيلة  املطول  االحتياطي  الحبس  املرصي  العدالة  نظام  يستخدم 
املوجهة  لالتهامات  أساس  ال  أن  وحيث  سيناء.  لوالية  االنضامم  قضايا  يف  املتهامت 
لهن وال يوجد أدلة متكن القضاء من إصدار أحكام ضدهن، يقوم نظام العدالة بإبقاء تلك 
»قانونًا  النساء قيد الحبس االحتياطي كوسيلة للتنكيل بهن، كام تقول إحدى محامياتهن 
بنتكلم يف الخطأ يف كل اإلجراءات اليل حصلت من أول القبض لحد العرض عىل النيابة 

وتزوير محرض التحريات، وعلشان كدة القضايا دي مش بتتحال ملحكمة إلن فعال القضايا 

مفيهاش أي حاجة وكلها إجراءاتها غلط ومزورة، لو يف وقائع أو أي دليل عىل الناس 
دي كانت القضية اتحالت من زمان، مفيش وال ست اتحالت«.130

ويصف أحد محاميي املتهامت سياسة نظام العدالة يف استخدام الحبس االحتياطي 
املعارضني  حبس  من  النظام  متكن  التي  اإلداري،  االعتقال  بجوابات  أشبه  بكونها  املطول 
دون أي ضامنات محاكمة عادلة تحت دعوى حامية األمن الوطني »مفيش وقائع أساسا 
هو  يعني،  بالَنص  اعتقال،  جواب  تعترب  بقت  فالقضايا  قضية،  يفتح  يقدر  علشان  بتحصل 

يفتحوا  بيعملوا  ما  زى  هم  ان  األسهل  سياسيني،  معتقلني  عندي  انا  ان  هيقول  مش 

أي  وال  خالص  حقوق  أي  غري  من  سنتني،  ذمتها  عيل  احتياطيًا  الناس  ويحبسوا  قضية 

جديدة،  قضايا  يف  هتدخلهم  سبيلهم  أخلت  املحكمة  لو  حتى  سنتني  وبعد  ضامنات، 

انه  له  بالنسبة  األسهل  االعتقال.  جوابات  أيام  بيحصل  كان  اليل  بالظبط  هو  اليل 

عىل  خليها  بس  هحيلها،  مش  أنا  رقبتك،  عىل  قضية  يف  تروح  ملا  حتى  متهم،  يخليك 
رقبتك«.131

االحتياطي،  الحبس  قيد  إلبقائهن  قانونية  حاجة  يوجد  ال  املتهامت،  تلك  حالة  ويف 
وهو  املحاكمة.  إىل  إحالتهن  أو  املتهامت  سبيل  بإخالء  تقوم  أن  إما  النيابة  عىل  ولذلك 
التقرير،  هذا  يف  حاالتهن  تابعنا  الاليت  متهمة  وعرشين  الثالثة  من  أي  مع  تفعله  مل  ما 

130  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

131  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.
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تحت  املتهامت  إبقاء  تنتوي  النيابة  أن  إىل  املتهامت  محامي  أحد  بحسب  يشري  ما  وهو 
لو  له  اللجوء  يتم  مينفعش  االحتياطي  »الحبس  عادلة  محاكمة  دون  االحتياطي  الحبس 
هم لهم محل إقامة ثابت ومعلوم، واملتهامت هنا عندهم محل إقامة ثابت ومعلوم، 

دالئل  هنا  مفيش  فواقعيا  للمتهم،  االتهام  نسبة  عىل  كافية  دالئل  فيه  يكون  الزم 

فمفيش  التحقيق،  رضورات  من  رضورة  فيه  يكون  الزم  بس،  التحريات  محرض  هو  كافية، 

أول  من  استدعائها  ومتمش  ونص  سنة  من  معاها  بيتحقق  املتهمة  ألن  رضورة  هنا 

أو  أحراز  معاها  مفيش  التحقيق،  الستكامل  رضورة  فمفيش  التحقيق،  الستكامل  تحقيق 

تقارير فنية منتظرة، مفيش شهود منتظرين نسمعهم، من اآلخر مفيش نية من النيابة 
إنها تحيل القضية«.132

وينتهك الحبس االحتياطي املطول للمتهامت عدة حقوق أساسية كالحق يف الحرية 
والحق يف افرتاض اإلفراج والحق يف محاكمة عادلة خالل مدة زمنية معقولة أو اإلفراج 
معقولة  زمنية  مدة  خالل  عادلة  محاكة  ويف  اإلفراج  افرتاض  يف  والحق  املتهمني.  عن 
الدولية.  املواثيق  من  العديد  يف  عليها  املنصوص  العادلة  املحاكمة  ضامنات  أحد  هي 
املتهم  حق  عىل   67 املادة  يف  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األسايس  روما  نظام  وينص 
تنص  كام  له«.  موجب  ال  تأخري  أي  دون  يحاكم  »أن  له  تكفل  ونزيهة  منصفة  محاكمة  يف 
املوقوف  »يقدم  عىل  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   )3(9 املادة 
قانونا  املخولني  املوظفني  أحد  أو  القضاة  أحد  إىل  رسيعا،  جزائية،  بتهمة  املعتقل  أو 
عنه.  يفرج  أن  أو  معقولة  مهلة  خالل  يحاكم  أن  حقه  من  ويكون  قضائية،  وظائف  مبارشة 

وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة«.133

تجاوز  أن  يجوز  »ال  أن  عىل  املرصي  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   143 املادة  وتنص 
الجنائية ثلث  التحقيق االبتدايئ وسائر مراحل الدعوى  مدة الحبس االحتياطي يف مرحلة 

132  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

133  مصدر سابق.
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ومثانية  الجنح  يف  أشهر  ستة  يتجاوز  ال  وبحيث  للجرمية،  السالبة  للعقوبة  األقىص  الحد 
السجن املؤبد  للجرمية هي  العقوبة املقررة  إذا كانت  الجنايات وسنتني  عرش شهراً يف 
تنتهك بشكل واضح  االحتياطي املنصوص عليها هنا  الحبس  أن مدد  اإلعدام«.134 ورغم  أو 
الحق يف الحرية وافرتاض اإلفراج، بحيث تقنن من الحبس االحتياطي يف انتظار املحاكمة 
األقىص  للحد  بتطبيقها  االنتهاك  تضاعف  النيابة  فإن  استثنايئ،  كوضع  ال  افرتايض  كوضع 
لوالية  باالنضامم  املتهامت  حالة  يف  االحتياطي  الحبس  من  القانون  يف  به  املسموح 

سيناء.

كانت  ما  حالة  يف  االحتياطي  للحبس  أقىص  كحد  سنتني  عىل  القانون  ينص  وبينام 
العقوبة املحتملة يف السجن املؤبد أو اإلعدام، فإن التهم التي تواجهها املتهامت ال 
متثل عقوبتها يف القانون املرصي أي من تلك العقوبتني. إال أن هذا مل مينع النيابة من 
النيابة  أن  املتهامت  محاميات  إحدى  تقول  للعامني.  تصل  ملدد  احتياطيًا  املتهامت  حبس 
قانونًا  بها  املسموح  االحتياطي  الحبس  مدة  من  األقىص  الحد  تفرتض  القضايا  هذه  يف 
بناًء عىل افرتاضها املبديئ أن املتهامت مدانات، وافرتاض أنه قد تظهر تحقيقات النيابة 
تهاًم أخرى بحقهن قد تصل عقوبتها للسجن املؤبد أو اإلعدام.135 وبالتايل هنالك افرتاض 
بل  براءتهن،  يثبنت  بأن املتهامت لسن فقط مذنبات حتى  العدالة املرصي  نظام  من قبل 

أيًضا بأنهن مذنبات بتهم مستقبلية وهمية قد يكتشفها نظام العدالة.

2. انتهاك مبدأ افرتاض الرباءة

أي  غياب  ظل  ويف  براءتهن.  إثبات  مسؤولية  املتهامت  عاتق  عىل  النيابة  تضع 
تدين  أدلة  أو  وقائع  ألية  توفريها  وعدم  التحريات  جدية  عدم  ورغم  ضدهن،  مادي  دليل 
املتهامت  أقارب  أحد  وانضامم  الوطني  باألمن  ضابط  شهادة  أن  النيابة  تعترب  املتهامت، 

لوالية سيناء أسباب كافية الستمرار حبسهن.

من  أنهم  املحامون  قال  املتهامت،  محاميي  مع  املرصية  الجبهة  لتوثيقات  وفًقا 
يف  املشورة  غرفة  أمام  عنهن  والدفاع  املتهامت  مع  النيابة  تحقيقات  حضورهم  خالل 
بشكل  البداية  من  املتهامت  ضد  منحازين  والقضاة  النيابة  وكالء  وجدوا  الجنايات،  محكمة 
التحيز  ذلك  ويظهر  مدانات.  أمامهم  املاثالت  املتهامت  أن  البداية  من  وافرتضوا  واضح، 
قبل  من  املتهامت  لها  تعرضت  التي  االنتهاكات  جميع  عن  والقضاء  النيابة  تغايض  يف 
وإخفائهن  عليهن  القبض  بعد  الوطني  األمن  قبل  ومن  عليهن،  القبض  قبل  أزواجهن 
الوطني  األمن  لضابط  موثوقة  غري  رواية  القضائية  الهيئات  وترجح  لشهور،  وتعذيبهن 

الذي سطر محرض تحريات بال أدلة. 

بتساعد  دي  الستات  ان  شايفه  اليل  كل  »القايض  املتهامت  محاميات  إحدى  تروي 
الوالية، علشان هم إرهابيني هم كامن، مش علشان معندهمش بديل، ملا بحاول أقنعه 

ان هي واحدة مكنش عندها بديل فبيقول يبقى تهرب وتجيلنا واحنا نترصف، طب ما دة 

األمر  يف  بقة  هنحقق  فاحنا  تاين،  لسبب  هربت  أكيد  هي  أل  فيقول  عملته،  هي  اليل 

ونشوف مدى صدق كالمها، وكالمها قصاد كالم ضابط التحريات، لو كالم ضابط التحريات 

ده حقيقي أصال مش هيجيبها بأمر ضبط من إمبارح وهي محبوسة يف األمن الوطني 

من شهور، مش هينتهكها الخمس شهور اليل فاتو دول، مش هتجيلك وهي منتهكة 

http://bit. .2021 134  منشورات قانونية. 2020. »قانون اإلجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 150. تم زيارة الصفحة يف يناير
ly/2YncKFr

135  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.
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مجرمة،  انها  متأكدين  هم  مفرتضني  مش  األول  من  فهم  تغتصب،  ومهددة  ومرضوبة 

شايفني انها كانت عايشة هناك علشان تساعد الوالية، هم مش شايفني إن الناس دي 
ضحايا، هم بقوا بيتعاملوا عىل إن ستات سيناء خالص بقو كلهم إرهابيني«.136

وضعت  حبسهن  استمرار  يف  الوطني  األمن  سلطة  أن  املتهامت  محاميي  أحد  يضيف 
ادعاءات  أن  عىل  أدلة  يعطوا  وأن  براءتهن،  يثبنت  أن  والقضاء  النيابة  أمام  عاتقهن  عىل 
براءة املتهم، ويجعل  النقيض ملبدأ افرتاض  الوطني غري صحيحة، يف مشهد هو  األمن 
عىل املتهم أن يثبت براءته »فيه قضاه بتوصل بيهم انهم يقولوا طب اعملك ايه طيب 
ما هم عايزينك، ما معنى ان هم مش عايزين يسيبوك إن أنت عامل حاجة. بقة الوضع 

غريب ومعكوس، بدل ما بقت النيابة مضطرة تجيب دليل عىل التهمة ومربر عىل الحبس 

االحتياطي، بقة املتهم هو اليل مضطر يثبت براءته أو يثبت انه معملش حاجة، ويا ريت 
حتى بياخدوا بكالم املتهم يف اآلخر«.137

افرتاض  يف  املتهم  حق  املامرسات  تلك  خالل  من  املرصي  العدالة  نظام  ينتهك 
تنص  حيث  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األسايس  روما  نظام  يف  عليه  املنصوص  الرباءة 
املادة 67 عىل الحق يف »أال يفرض عىل املتهم عبء اإلثبات أو واجب الدحض عىل أي 
 11 املادة  يف  وبالتحديد  دولية  مواثيق  عدة  يف  عليه  منصوص  أيًضا  حق  وهو  نحو«.138 
بالحقوق  الخاصة  الدويل  العهد  من   14 واملادة  اإلنسان،139  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من 
برئ  »املتهم  أن  عىل  املرصي  الدستور  من   96 املادة  تنص  كام  والسياسية.140  املدنية 
حتى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضامنات الدفاع عن نفسه«.141 

3. انتفاء الدليل املادي عىل الجرمية

دليل  أي  التقرير  هذا  يف  املرصية  الجبهة  تابعتها  التي  قضايا  الثالث  يف  يوجد  ال 
مادي عىل تهم االنضامم إىل جامعة والية سيناء. وبينام تواجه أيًضا عدد من املتهامت 
تهمة متويل والية سيناء باملواد الغذائية، فال يوجد دليل مادي عىل وقوع هذا التمويل 
تابعت  سيناء  لوالية  باالنضامم  متهمة   23 بني  من  الحاالت.  من  العظمي  األغلبية  يف 
الجبهة املرصية قضيتهن، اثنان فقط من املتهامت قبض عليهن بأحراز، بينام ال يوجد أي 
دليل مادي عىل تهم االنضامم أو متويل والية سيناء يف حالة الواحد وعرشين متهمة 

األخريات. 

القليلة التي ضبط مع املتهامت »أحراز«، متثلت هذه األحراز يف كميات  ويف الحاالت 
من  العبور  محاولتهن  أثناء  عليهن  القبض  عند  املتهامت  مع  ضبطت  الغذائية  املواد  من 
تهمة  عىل  املتهامت  ضد  إدانة  دليل  األحراز  تلك  النيابة  اعتربت  سيناء.  إىل  اإلسامعيلية 
للوالية.  منضمون  املتهامت  أزواج  أن  باعتبار  الغذائية،  باملواد  سيناء  جامعة  متويل 
وتتجاهل النيابة هنا أن شامل سيناء تعاين منذ فرباير 2018 من أزمة غذائية غري مسبوقة، 
لرشاء  املجاورة  املحافظات  إىل  اللجوء  إىل  السكان  من  الكثري  الحال  بطبيعة  دفعت 

احتياجاتهم من الغذاء واملواد األساسية.

136  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

137  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

138  مصدر سابق.

139  مصدر سابق.

140  مصدر سابق.

141  مصدر سابق.
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أرسهن،  إىل  الغذائية  املواد  تلك  نقل  حاولن  املتهامت  أن  أيًضا  هنا  النيابة  تتجاهل 
يؤدين  املتهامت  الحالة،  هذه  ففي  إرهابية،  جامعة  متويل  عن  متاًما  يختلف  ما  وهو 
دوًرا اجتامعيًا وأرسيًا ال تشوبه نية أو محاولة متويل كيان إرهايب. قالت إحدى محاميات 
ما  وأزواجهن،  املتهامت  بني  أرسية  عالقة  بوجود  النيابة  أمام  دفعت  أنها  املتهامت 
ذاته  القضاء املرصي  أقر  أمرًا طبيعيًا. وبحسب نفس املحامية، قد  الغذاء هنا  نقل  يجعل 
الذي  ابنه،  إىل  املتهمني  أحد  من  الغذائية  املواد  نقل  عملية  بأن  الواحات«  »قضية  يف 
شارك يف إحدى الهجامت اإلرهابية عىل كمني الواحات، ال ترقى لكونها متوياًل لجامعة 

إرهابية، حيث يوجد عالقة أرسية يف هذه الحالة تسوغ اإلمداد بالطعام.142 

٤. اعتامد النيابة عىل تحريات األمن الوطني

مكتبية  تحريات  عىل  كيل  بشكل  للمتهامت  املوجهة  االتهامات  يف  النيابة  تعتمد 
كيدية،  التحريات  تلك  بأن  املتهامت  محامو  دفع  وقد  الوطني.  األمن  ضباط  يجريها 
تواجهها  التي  االتهامات  تثبت  ملموسة  أدلة  أية  إىل  تفتقر  حيث  معقولة،  وغري  مزورة، 
املتهامت. بعد القبض عىل املتهامت، يقوم ضابط باألمن الوطني بإجراء تحريات مكتبية 
»مصادر  عىل  بناًء  للمتهامت  الضابط  يوجهها  مرسلة  اتهامات  عن  عبارة  كلها  عنهن، 
رسية« ال ميكن التحقق منها، إذ ال يتم اإلفصاح عنها. كام ال يوجد بالتحريات واقعة واضحة 
سيناء  والية  جامعة  إىل  انضاممهن  عن  فضفاضة  عبارات  بل  املتهامت،  فيها  شاركت 

ومتويلهن لتلك الجامعة.

وقامت  األمنية  األجهزة  رصدتها  واقعة  أو  التمويل،  ذلك  ماهية  التحريات  توضح  وال   
إن  »املشكلة  املتهامت  محاميي  أحد  وبحسب  إرهابية.  جامعة  بتمويل  املتهامت  فيها 
التحريات مبتجيش تقول هي عملت إيه بالضبط، هي بتتهم باالنضامم لجامعة إرهابية 

املتهم  إن  وبقى  اتقلب  املوضع  لو  فحتى  واقعة،  أي  فيه  يبقى  ما  غري  من  وخالص 

ومفيش  كدة  فضفاضة  والتهم  إزاي  نفسها  عن  هتدافع  براءته،  يثبت  اليل  هو  محتاج 

بتالوة  تكتفى  النيابة  أن  املحامي  ويضيف  فيها«،  نفسه  عن  تدافع  تقدر  بعينها  واقعة 

للدفاع  تسمح  ال  لكن  املحامني،  حضور  يف  املتهامت  عىل  بالتحريات  الواردة  االتهامات 
الدفاع، ويعرقل تقديم املحامون دفاع  باالطالع عليها، وهو ما ينتهك حق املتهمة يف 

قانوين فعال.143

تصلح  ال  وحدها  »التحريات  بأن  أحكامها  من  عدد  يف  قضت  قد  النقض  محكمة  وكانت 
محرض  محرر  رأي  مجرد  عىل  األحكام  إقامة  يجوز  وال  التهمة  ثبوت  عىل  أساسيا  دليال 
أو  بإدانة  القايض  منها  يقتنع  التي  األدلة  عىل  تبنى  إمنا  األحكام  أن  إذ  والضبط  التحريات 
ال  بنفسه  العقيدة  هذه  تحصيل  يف  مستقال  هو  تحصيلها  عقيدة  عن  فيها  صادرا  براءة 
يشاركه فيها غريه وال يصح يف القانون أن يدخل يف تكوين عقيدته بصحة التحريات التي 
أقام عليها قضاءه أو عدم صحتها حكام لسواه و التحريات وحدها ال تصلح ألن تكون قرينة 
أن  يعدو  ال  مصدره  بيان  دون  التحريات  تورده  ما  الن  التهمة  ثبوت  عىل  أساسيًا  دليالً  أو 
يعرف  أن  إىل  والكذب  والصدق  والبطالن  الصحة  الحتامالت  يخضع  لقائلها  رأى  مجرد  يكون 
القايض منه ويبسط رقابته عليه ويقدر قيمته من حيث صحته وفساده  مصدره ويتحقق 
ومن هنا ال تعد التحريات دليالً قولياً معترباً لعدم بيان املصدر الذي استقى منه تحرياته 
وحجبه له« وهذا وفًقا للنقض رقم 392 لسنة 83. ويف الحكم رقم 3931 لسنة 78 بتاريخ 
املحكمة  إليه  تستند  الذي  الدليل  يكون  أن  »يتعني  بأنه  النقض  محكمة  قضت   ،2006/6/2

142  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

143  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.
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غري  األدلة  من  املباحث  تحريات  وأن  يقينيا  الدليل  هذا  يكون  أن  يقينيا  املتهم  إدانة  يف 
سوى  تعرب  ال  ألنها  ذلك  املتهم  إدانة  يف  وحدها  إليها  االستناد  يجوز  ال  التي  اليقينية 
عن رأى مجريها فضال عن أنها تعد من قبيل الشهادة السمعية التي ال يؤخذ بها إال بعد 

التحقق من صحتها«

5. عدم العمل مببدأ شخصية العقوبة

من   95 املادة  يف  عليه  منصوص  هو  كام  العقوبة  شخصية  مبدأ  النيابة  تنتهك 
بناًء عىل قانون«.144 تقوم  إال  »العقوبة شخصية، وال جرمية وال عقوبة  الدستور املرصي 
أفراد  أحد  أو  أزواجهن  ارتكبها  بناًء عىل جرائم  النيابة مبعاقبة املتهامت وسلب حريتهن 
الجبهة املرصية  أجرتها  التي  التوثيقات  أرستهن املدعى انضاممهم لوالية سيناء. تشري 
إليهن مبنية بشكل أسايس عىل صلتهن  االتهامات املوجهة  أن  مع محاميي املتهامت 
بأزواجهن أو أفراد أرسهن املنضمني للوالية، ال عىل ارتكابهن لجرمية يف واقعة بعينها. 

يف 13 حالة عىل األقل من إجاميل 23 تابعتها الجبهة املرصية، سئلت املتهامت يف 
أغلب  أفراد أرسهن املنضمني لوالية سيناء. ويف  أو  أزواجهن  التحقيق عن  إحدى مراحل 
أفراد  أو  املتهامت  أزواج  عن  الوطني  األمن  يف  القانوين  غري  التحقيق  متحور  الحاالت، 
منهن  معلومات  انتزاع  بهدف  املتهامت  أغلب  تعذيب  وتم  للوالية،  املنضمني  أرسهن 
محاميي  ألحد  ووفًقا  أعضائها.  عن  يعرفونها  معلومات  وأي  الوالية  متركز  أماكن  عن 
املتهامت فإن تحريات األمن الوطني تذكر بشكل رصيح أن تلك املتهامت متزوجات من أحد 
أفراد الوالية أو تربطهن صلة قرابة بهم. ويف تحقيق النيابة أيًضا مع املتهامت، يتمحور 
جرمية  أية  عن  وليس  باملتهامت  قرابة  صلة  تربطهم  الذين  األفراد  هؤالء  حول  التحقيق 

ارتكبتها املتهامت بشكل شخيص مام ميثل انتهاكا واضحا ملبدأ شخصية العقوبة.

عالقتها  علشان  واحدة  عىل  بيقبضوا  ملا  األول  »كان  املتهامت  محاميي  أحد  يروي 
بيتهمها  كان  رصاحة،  دي  النقطة  بتذكر  مكانتش  التحريات  ارهابية،  لجامعة  منضم  بحد 

أغراضهم  تحقيق  عىل  بتساعدهم  انها  ويقول  إرهابية  لجامعة  باالنضامم  هي 

قرينة  فدي  فالن  زوجة  أو  فالن  شقيقة  ان  قال  كان  لو  الن  املادي،  الدعم  وبتوفرلهم 

هي  علشان  جايبها  انت  بس  حاجة  معملتش  هي  أصال،  عليها  قبضت  انك  السبب  دة  ان 

تقرب للشخص دة، الجديد دلوقتي إن التحريات بقت بتقول دة رصاحة، فالنة الفالنية دي 

اإلرهابية  للجامعة  املادي  الدعم  بتوفر  وانها  الفالين  فالن  الداعيش  القيادي  زوجة 

اليل هو بيعمل عىل تحقيق أغراضها، وبتوفرله الدعم املادي الالزم واملالذات اآلمنة 

144  مصدر سابق.

الجبهة  تابعتها   23 إجاميل  من  األقل  عىل  حالة   13 يف 

التحقيق  مراحل  إحدى  يف  املتهامت  سئلت  املرصية، 

عن أزواجـــهن أو أفراد أرسهن املنضمني لوالية سيناء. 
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االتنني  هم  ان  وبيقول  متجوزاه  هي  اليل  بالشخص  بيرببطها  فهو  دة،  الفارغ  والكالم 
حاجة واحدة، ودة مخالف بشكل رصيح ملبدأ شخصية العقوبة«.145

تلك  أزواج  انضامم  يعتربون  القضاة  أن  املتهامت  محاميي  من  آخر  محام  يعتقد 
»الوضع الجديد بقة  املتهامت أو أفراد أرسهن إىل والية سيناء دليل إدانة يف حد ذاته 
عليها  مقبوض  الست  ان  القضاة  مع  بنتكلم  ملا  وأزواجهم‹.  ظلموا  اللذين  ›احرشوا  إن 

دليل  ده  إن  بيعترب  هو  بقة،  متعودين  هم  ما  آه  يقولنا  بقى  أهلها،  من  حد  علشان 

هامة  مالحظة  الجبهة  معه  تحدثت  الذي  السيناوي  الباحث  أيًضا  يضيف  كام  إدانه«.146 

مبا  كلها،  عيلته  بيشمل  شخيص،  مبيكونش  سيناء  لوالية  للمنضمني  النظام  »عقاب 

فيها ستات العيلة، يف افرتاض ان طاملا الشخص دة من العيلة دي يبقى اكيد بيساعد، 

فافراد العيلة كلها مستهدفة بسبب انضامم حد للتنظيم، يف توسيع دايرة اشتباه«.147 

• انتهاكات بحق قارصات

التدابري  »كل  تتخذ  بأن  الدول  واجب  عىل  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   39 املادة  تنص 
الذي  للطفل  االجتامعي  االندماج  وإعادة  والنفيس  البدين  التأهيل  لتشجيع  املناسبة 
يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهامل أو االستغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو أي شكل 
املنازعات  أو  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  أشكال  من  آخر 
املسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة الطفل، واحرتامه 
اللتزاماتها  وفقا  األطراف،  الدول  »تتخذ  أن  عىل   )3(38 املادة  تنص  كام  وكرامته«.  لذاته، 
املسلحة،  املنازعات  يف  املدنيني  السكان  بحامية  الدويل  اإلنساين  القانون  مبقتىض 

جميع التدابري املمكنة عمليا ليك تضمن حامية ورعاية األطفال املتأثرين بنزاع مسلح«.148

قد  حاالتهن  املرصية  الجبهة  رصدت  التي  القضايا  يف  املتهامت  الفتيات  أن  ورغم 
إتجاًرا  لكونه  يرقى  قد  وما  الجنيس  واالستغالل  األرسي  والعنف  القارصات  لزواج  تعرضن 
باألطفال عىل يد أفراد من والية سيناء، مل تراع مرص التزامها تجاه تلك الفتيات بحاميتهن 
كمتهامت  الدولة  عاملتهن  بل  مسلح،  نزاع  إطار  يف  جسيمة  النتهاكات  تعرضن  كأطفال 
التعذيب واإلخفاء القرسي وأنكرت عليهن أبسط حقوقهن يف محاكمة  ومارست بحقهن 

عادلة.

أو  املسلحة،  النزاعات  إطار  يف  لألفراد  حقوق  عىل  املرصي  القانون  ينص  ال  وبينام 
نصوص  فهناك  إطارها،  يف  للعنف  تتعرضن  الاليت  األطفال  حامية  عىل  الدولة  واجب  عن 
الجرائم، ومتنع عقاب من »أرتكب جرمية  ارتكاب  الحرة يف  بالقانون املرصي تخص اإلرادة 
ألجأته إىل ارتكابها رضورة وقاية نفسه أو غريه من خطر جسيم عىل النفس عىل وشك 
الوقوع به أو بغريه ومل يكن إلرادته دخل يف حلوله وال يف قدرته منعه بطريقة أخرى«، 
مبوجب املادة 61 من قانون العقوبات.149 لكن تتجاهل النيابة بتوجيهها االتهامات للفتيات 
املتهامت بأنهن مل يكن يترصفن بإرادة حرة تامة قبل إلقاء القبض عليهن، وأنهن وقعن 
املسؤولني  ومحاسبة  فيها  والتحقيق  منها  حاميتهن  الدولة  عىل  يجدر  النتهاكات  ضحايا 

عنها.

145  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

146  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2020.

147  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أكتوبر 2020.

148  مصدر سابق.

http://bit.ly/39lcHAj .2021 149  منشورات قانونية. »قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937«. تم زيارة الصفحة يف يناير

http://bit.ly/39lcHAj
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كام تنص املادة 96 من قانون الطفل عىل الحاالت التي يعد فيها الطفل معرًضا للخطر، 
أو »إذا كانت ظروف  أو حياته للخطر«،150  أو أخالقه أو صحته  إذا تعرض أمنه  وبعضها هو » 
تعرضه  أن  شـأنها  مـن  غريهـا  أو  الرعايـة  مؤسسـات  أو  املدرسـة  أو  األسـرة  فـي  تربيتـه 
حرم  إذا  أو  الترشد«  أو  االستغالل  أو  العنف  أو  لإلساءة  أو  لإلهامل  معرضاً  كان  أو  للخطر 
الطفل من التعليم األسايس أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر«. وحيث تعرضت الفتيات 
املتهامت هنا لجميع الظروف السابقة، يلزم عىل الدولة التعامل معهن كأطفال وضعن 
الدولة  مؤسسات  ارتكبت  فقد  النقبض،  عىل  له.  تعرضن  مام  وحاميتهن  خطر  موضع  يف 
وإخفاء  تعسفي  احتجاز  من  انتهاكات  ضدهن  الوطني،  األمن  وبالتحديد  األخرى،  هي 
قرسي وتعذيب، وفشل أو تجاهل نظام العدالة يف التحقيق يف أي من تلك االنتهاكات، 
ارتكبتها  التي  االنتهاكات  ييل  فيام  ونستعرض  كجانيات.  معهن  التعامل  يف  واستمر 

السلطات املرصية بحق هؤالء القارصات. 

1. عدم التحقيق فيام تعرضت له ٤ فتيات قارصات

من انتهاكات عىل يد والية سيناء

قبل  من  انتهاكات  من  له  تعرضن  عام  عاًما  عرش  الثامنية  دون  متهامت  األربع  حكت 
أزوجاهن املنضمني لوالية سيناء، من زواج قارصات وعنف واستغالل وما قد يرقى لكونه 
إتجاًرا باألطفال. ويجدر بالنيابة، يف ظل االنتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها املتهامت، 
النيابة  أن  إال  تأهيلهن.  وإعادة  لهن  الحامية  وتوفري  مسلح  لنزاع  كضحايا  معهن  التعامل 
بالغات  كمتهامت  وعاملتهن  االعتبار  عني  يف  االنتهاكات  بتلك  املتهامت  روايات  تأخذ  مل 

ترصفن بإرادة حرة، ومل تحقق يف أي من االنتهاكات الاليت تعرضن لها.

اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  تحرتم  بأن  واجب  الدول  عىل  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر 
القواعد،  تلك  احرتام  تضمن  وأن  بالطفل،  الصلة  وذات  املسلحة  النزاعات  يف  املنطبقة 
حقوق  اتفاقية  من   36-34 املواد  أن  كام  الطفل.  حقوق  اتفاقية  من   38 املادة  مبوجب 
واالنتهاك  االستغالل  أشكال  جميع  من  األطفال  بحامية  التزاًما  الدول  عىل  تضع  الطفل 
الجنيس، واختطاف األطفال أو اإلتجار بهم، وسائر أشكال االستغالل الضارة بحياة الطفل.151 

2. عدم التحقيق فيام تعرضت له ٤ فتيات قارصات

من انتهاكات عىل يد ضباط األمن الوطني

له  تعرضن  عام  عاًما  عرش  الثامنية  دون  متهامت   4 روته  ما  التحقيق  سلطات  تجاهلت 
محاميهن  بحسب  املتهامت،  روايات  جاءت  الوطني.  األمن  ضباط  يد  عىل  انتهاكات  من 
محارض  ففي  الرسمية،  الضبط  ملحارض  مناقضة  املرصية،  الجبهة  معهم  تحدثت  الذين 
عىل  انتهاكات  من  له  تعرضن  ما  إلخفاء  املتهامت  ضبط  وأماكن  تواريخ  تزوير  تم  الضبط، 
أنهن قد تم ضبطهن  النيابة. وحكت املتهامت  الوطني قبل عرضهن عىل  يد ضباط األمن 
يف  وتعسفي  قانوين  غري  بشكل  احتجازهن  وتم  طويلة  بفرتات  النيابة  عن  عرضهن  قبل 
القرسي  لإلخفاء  وتعرضن  الخارجي  العامل  عن  عزلهن  تم  حيث  الوطني،  األمن  مقرات 
التعذيب  أنواع  النيابة عام تعرضن له من شتى  لفرتات متفاوتة. كام حكت املتهامت أمام 
وصعق  والعيص،  باأليدي  رضب  من  الوطني  األمن  ضباط  يد  عىل  والنفيس  الجسدي 
بالكهرباء، ومتزيق مالبس، وتهديد باالغتصاب، وكان ذلك بهدف استخراج معلومات منهن 

عن أزواجهن املنضمني لوالية سيناء وإجبارهن عىل االعرتاف بالتهم املوجهة إليهن. 

150  الوطن. »قانون الطفل املرصي رقم 12 لسنة 1996 واملعدل بالقانون 126 لسنة 2008«. تم زيارة الصفحة يف يناير 
https://bit.ly/2LXT7l1 .2021

151  مصدر سابق.

https://bit.ly/2LXT7l1
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أي  تفتح  ومل  انتهاكات،  من  له  تعرضن  مبا  املتهامت  شهادات  إىل  النيابة  تلتفت  مل 
تحقيق يف ادعاءات اإلخفاء القرسي والتعذيب، كام مل تأخذ بعني االعتبار كون اعرتافات 
املتهامت بالتهم املوجهة إليهن قد تم انتزاعها تحت التعذيب. ومل تحول النيابة أيًا من 
املتهامت للطب الرشعي إلثبات دعاوى التعذيب التي تعرضن لها، رغم طلبات محاميهن. 
ويتجاهل سلوك النيابة هنا عدًدا من حقوق الطفل كام هي منصوص عليها يف القانون 
أو لغريه من رضوب  للتعذيب  أال يعرض  الطفل يف  الدويل لحقوق اإلنسان، وباألخص حق 
يف  عليها  املنصوص  وهي  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 
الطفل  حق  عىل  االتفاقية  من   40 املادة  تنص  كام  الطفل.  حقوق  اتفاقية  من   37 املادة 
واجب  الدول  وعىل  بالذنب«.152  االعرتاف  أو  بشهادة  اإلدالء  عىل  إكراهه  »عدم  يف 

بالتحقيق يف وقائع التعذيب مبوجب املادة 6)2( من اتفاقية مناهضة التعذيب.153 

3. االحتجاز التعسفي

نظرًا ملا تعرضت له تلك الفتيات من تعذيب وإخفاء قرسي، فهذا يخل بأبسط حقوقهن 
تعسفيًا.  احتجازًا  االحتياطي  الحبس  قيد  لهن  النيابة  احتجاز  ويجعل  عادلة،  محاكمة  يف 
أشهر.   18 إىل   8 من  ترتاوح  ملدد  االحتياطي  الحبس  قيد  فتيات  األربع  احتجزت  وقد 
واستمرت سلطات التحقيق يف تجديد حبسهن دون إحالة القضية إىل املحاكمة أو إخالء 
أي  يحرم  »أال  عىل  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   37 للامدة  وفًقا  حق،  وللطفل  سبيلهن. 
طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه 
أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز مامرسته إال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة«. كام 
أن لكل طفل حق يف »افرتاض براءته إىل أن تثبت إدانته وفًقا للقانون«، وفًقا للامدة 40 
من االتفاقية،154 وهو ما يبدو أن نظام العدالة املرصي يتجاهله بشكل تام يف حق فتيات 
بل  حاميتهن،  يف  النظام  فقط  يفشل  ومل  لحقوقهن  جسيمة  النتهاكات  تعرضن  قارصات 

يضاعف مام تعرضن له من انتهاكات ويعتربهن مذنبات.

٤. احتجاز قارصات مع بالغات

باحتجازهن  السلطات  تقوم  حيث  أيًضا،  احتجازهن  أماكن  يف  النتهاكات  الفتيات  تتعرض 
يف أقسام رشطة مع بالغات. وكمبدأ أسايس، فال يجوز احتجاز القارصات مع البالغات، وال 
 11 بالغات، وذلك فًقا للامدتني  الصادر بحقهن حكم قضايئ مع  القارصات غري  احتجاز  يجوز 
و112 من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملحاكمة السجناء.155 كام تنص املادة 112 
من القانون املرصي رقم 126 لسنة 2008 عىل أنه »ال يجوز احتجاز األطفال أو حبسهم أو 
سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغني فـي مكـان واحـد، ويراعـي فـي تنفيذ االحتجاز تصنيف 
األطفال بحسب السن والجنس ونوع الجرمية. ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 
بإحدى  أو  تجـاوز خمسة أالف جنيه  ألـف جنيـه وال  تزيد عن سنتني وبغرامة ال تقل عـن  وال 
هاتني العقوبتني كل موظف عام أو مكلف بخدمـة عامـة احتجاز أو حبس أو سجن طفالً مع 

بالغ أو أكرث يف مكان واحد«.

 4 فإن  البالغات،  مع  القارصات  احتجاز  واضح  بشكل  يجرم  املرصي  القانون  أن  ورغم 
أي  يحاسب  ومل  بالغات،  مع  محتجزات  زلن  ما  سيناء  لوالية  باالنضامم  متهامت  فتيات 

152  مصدر سابق.

153  مصدر سابق.

154  مصدر سابق.

السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  للمتحدة  األمم  »قواعد  والجرمية.  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب    155
https://bit.ly/39lqCGL .2021 قواعد نيلسون مانديال(«. تم زيارة الصفحة يف يناير(

https://bit.ly/39lqCGL
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وقد  بالغات.  مع  احتجازهن  عن  املسؤولني  الرشطة  أقسام  ومسؤويل  النيابة  وكالء  من 
توفر  لألطفال  رعاية  دور  إىل  لنقلهن  للنيابة  متكررة  بطلبات  املتهامت  محامو  تقدم 
سيناء  والية  يد  عىل  عنف  من  له  تعرضن  ما  بعد  تأهليهن  وتعيد  الالزمة  الحامية  لهن 
سجينات  مع  حبسهن  يف  وتستمر  النيابة،  تستجب  مل  لكن  السواء،  عىل  الدولة  وسلطات 
توزيع  ملبدأ  مخالفة  يف  والرسقة،  كالقتل  جرائم  ذمة  عىل  مسجونات  وسجينات  بالغات 

السجينات عىل أساس السن ونوع الجرمية.
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خامتة
سيناء  والية  بني  املسلح  للنزاع  الجندري  البعد  استكشاف  التقرير  هذا  يف  حاولنا 
بالتحديد،  النساء  عىل  النزاع  هذا  تأثري  دراسة  طريق  عن  سيناء،  شامل  يف  األمن  وقوات 
التقرير  وتساءل  النزاع.  لذلك  نتيجة  وانتهاكات  عنف  من  له  يتعرضن  ما  لفهم  محاولة  يف 
النوع  كان  إذا  وما  نساء،  لكونهن  النتهاكات  تتعرض  سيناء  شامل  يف  النساء  كانت  إذا  ما 

االجتامعي يلعب دوًرا يف مضاعفة ما تالقيهن من انتهاك لحقوقهن.

واقتصاديًا  تاريخيًا  سيناء،  شامل  يف  الوضع  أن  والثاين  األول  فصليه  يف  التقرير  وجد 
النساء  وتهميش  عام  بشكل  املنطقة  تهميش  من  بيئة  خلق  يف  ساهم  قد  واجتامعيًا، 
والتعليم.  العمل  مجال  يف  خاصة  الرجال  من  أقرانهن  وبني  بينهن  والتمييز  خاص،  بشكل 
النساء بشكل خاص فيام  أثر عىل  الدائر يف شامل سيناء قد  أن الرصاع  التقرير  كام أوضح 
يخص حقهن يف العمل والتعليم وزاد من الفجوة التي هي موجودة باألساس، وهو ما 
أثر بدوره عىل قدرة النساء عىل التعايش أو الهرب من الرصاع وثنائية الجامعات املسلحة 
واألمن. وقد خلص التقرير إىل أن 23 من نساء وفتيات نشأن أو عشن يف شامل سيناء قد 
الدويل اإلنساين والقانون  للقانون  تعرضن النتهاكات جسيمة لحقوقهن األساسية وفًقا 
وجرائم  حرب  جرائم  لكونها  بعضها  ترقى  النزاع،  طريف  قبل  من  اإلنسان  لحقوق  الدويل 

ضد اإلنسانية.

وثق الفصل الثالث من التقرير ما تعرضت له تلك النساء والفتيات من انتهاكات عىل يد 
عىل  املبني  والعنف  املنزيل  أو  األرسي  للعنف  تعرضن  أنهن  ووجد  سيناء،  والية  أعضاء 
للزواج  تعرضن  وكذلك  للوالية،  املنضمني  أقاربهن  أو  أزواجهن  قبل  من  االجتامعي  النوع 
سيناء  والية  يد  عىل  النساء  له  تعرضت  ما  أن  التقرير  واستنتج  القارصات.  وزواج  القرسي 
االغتصاب  شبهة  وبه  بالرق،  الشبيهة  املامرسات  من  ونوع  باألشخاص  اتجاًرا  لكونه  يرقى 
وانتهاك  جنيف  التفاقيات  جسيمة  مخالفات  تعد  انتهاكات  وهي  الجنيس،  واالستغالل 
ارتكبت  ما  إذا  حرب  جرائم  لكونها  وترقى  جنيف،  التفاقيات   3 رقم  املشرتكة  للامدة  خطري 
ضد  جرمية  تعترب  كام  سيناء،  شامل  يف  الحال  هو  كام  دويل،  غري  مسلح  نزاع  إطار  يف 

اإلنسانية وفًقا للنظام األسايس للمحكمة الجنائية.

التي تعرضت لها تلك السيدات والفتيات من  التقرير االنتهاكات  تتبع  الرابع،  يف الفصل 
قبل مؤسسات الدولة، من قوات مسلحة وأمن وطني ونظام عدالة. وتوصل التقرير إىل 
النساء  الحركة والتنقل جعلت هؤالء  القوات املسلحة وضعت قيوًدا صارمة عىل حرية  أن 
عىل  لها  تعرضن  التي  االنتهاكات  من  للمعاناة  واضطرتهن  سيناء  شامل  داخل  حبيسات 
أيدي والية سيناء، كام تسببت العمليات العسكرية للجيش يف أزمة غذائية غري مسبوقة 
استمرت ملا يقرب العامني، وترقى لكونها نوًعا من اإلبادة الجامعية. ويف ظل انتهاكات 
السواء، خاطرت  النساء من قبل والية سيناء والقوات املسلحة عىل  لها  جسيمة تعرضت 
النساء بحياتهن يف محاولة للهرب والنجاة، لكن بدأت مع هذه املحاولة سلسلة أخرى من 
انتهاكات تعرضن لها عىل أيدي األمن الوطني ونظام العدالة املرصي. حيث قامت قوات 
وتعرضوا  مطولة،  لفرتات  القرسي  لإلخفاء  وتعريضهن  تعسفيًا  باحتجازهن  الوطني  األمن 
لهن بكافة أنواع التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية والقاسية، من رضب وصعق بالكهرباء، 
ومتزيق مالبس، وتهديدات باالغتصاب، وأنواع أخرى من التعذيب النفيس، بهدف استخراج 
جرائم  يف  مبشاركتهن  االعرتاف  عىل  وإجبارهن  سيناء  والية  أعضاء  عن  منهن  معلومات 

مل يرتكبونها. 
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انتهاك حقوق  باالستمرار يف  نيابة وقضاء،  العدالة املرصي، من  بعد ذلك قام نظام 
يف  مطولة  لفرتات  االحتياطي  الحبس  قيد  العدالة  نظام  أبقاهم  حيث  النساء،  هؤالء 
حقوق  ألبسط  انتهاك  وهو  املحاكمة،  انتظار  يف  اإلفراج  افرتاض  ملبدأ  واضحة  مخالفة 
البداية،  من  كمذنبات  العدالة  نظام  معهن  تعامل  كام  الحرية.  قي  الحق  يف  األشخاص 
وجود  عدم  برغم  حبسهن،  يف  واستمر  الرباءة،  افرتاض  يف  املتهم  لحق  مخالفة  يف 
الوطني،  األمن  أجراها  ملفقة  مكتبية  تحريات  عىل  فقط  بناًء  ضدهم،  مادية  أدلة  أي 
ارتكبها  النظام عىل جرائم  النساء يتم معاقبتهن من قبل  تلك  أن  يف مشهد يتضح فيه 

أزوجاهن، وهي مخالفة ملبدأ شخصية الجرمية والعقوبة.

الطفل،  حقوق  من  عدًدا  انتهك  العدالة  نظام  أن  الرابع  الفصل  يف  أيًضا  التقرير  وجد   
القانوين،  السن  دون  متهامت   4 لها  تعرضت  التي  االنتهاكات  يف  التحقيق  تجاهل  أولها 
أو  عليهن،  القبض  قبل  سيناء  والية  يد  عىل  لها  تعرضن  قد  أنهن  حكني  انتهاكات  سواء 
بشكل  احتجازهن  استمرار  إىل  باإلضافة  عليهن.  القبض  عقب  الوطني  األمن  يد  عىل 
املرصي  للقانون  واضحة  مخالفة  يف  بالغات  مع  احتجاز  أماكن  يف  ووضعهن  تسعفي، 
يف  املتهامت  حقوق  أبسط  العدالة  ونظام  الوطني  األمن  انتهك  بذلك،  والدويل. 
العادلة  الذي كفل حق املحاكمة  الدويل اإلنساين  للقانون  محاكمة عادلة، يف مخالفة 
اإلضايف  والربوتوكول  الرابعة  جنيف  اتفاقية  مبوجب  املسلح  النزاع  إطار  يف  للمدنيني 
يف  به  العمل  يبطل  ال  الذي  اإلنسان  لحقوق  الدويل  للقانون  أيًضا  وباالنتهاك  الثاين، 

أوقات النزاعات املسلحة. 

النزاع املسلح،  النساء يف ظل  السابقة إىل وجود بعد جندري ملا تعانيه  النتائج  تشري 
حيث إن نساء شامل سيناء تعاين بشكل مضاعف لكونهن نساء. إن ما ارتكبته والية سيناء 
عنف  من  فيه  مبا  نساء،  كونهن  عىل  واضح  بشكل  يعتمد  النساء  تلك  ضد  انتهاكات  من 
منزيل وعنف مبني عىل النوع االجتامعي وزواج قرسي وزوج قارصات. كام أن االنتهاكات 
الاليت تعرضن لها بداية من القبض عليهن وتعذيبهن وإخفاءهن يف مقار األمن الوطني، 
كلها  محاكمة،  دون  مطولة  لفرتات  االحتياطي  الحبس  قيد  التعسفي  باحتجازهن  مروًرا 
آخر  جندري  بعد  وهو  سيناء،  لوالية  الرجال  من  أقاربهن  أو  أزواجهن  انضامم  بسبب  كانت 
والرصاعات  الحروب  تأثري  تتناول  التي  األدبيات  عىل  البناء  إىل  التقرير  هذا  هدف  واضح. 
عىل النساء بشكل خاص انطالقًا من رضورة دراسة تجارب النساء يف إطار النزاعات بشكل 
ظل  يف  النساء  تعانيها  التي  االنتهاكات  طبيعة  اختالف  االعتبار  يف  األخذ  مع  منفصل، 

النزاعات.
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