المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان
جمعية مشهرة برقم  0225لسنة 2552
المنظمة تتمتع بوضع استشاري خاص لدي المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة

1مذبحة الروضة
شروع والية سيناء في االبادة الجماعية

تقرير تحميمي لممنظمة المصرية لحقوق االنسان

1اعداد محمد عثمان (منسق العالقات الدولية بالمنظمة)
 01/8شارع متحف المنيل  -منيل الروضه -الدور العاشر
تليفون )24( 5642663- )24( 5656333 :
فاكس )24( 5643635 :
eohr@link.com.eg EMAIL :
www.eohr.org

مقدمة
يشيد النصف الشمالي من شبو جزيرة سيناء تمرد دموي منذ احداث ثورة يناير  2011التي أطاحت بنظام
الرئيس حسني مبارك  .وقد اشتدت حدة التمرد في منتصف عام  2013بعد ثورة  30يونيو التي عزل عمي
اثرىا الجيش محمد مرسي و جماعة االخوان المسممين من الحكم .يجب وضع األمور في سياق اوسع حتي
نتمكن من ابداء قراءة شاممة لممشيدز منطقة شمال سيناء ليا تاريخ مضطرب وكانت دائما عمى عالقة معقدة
مع الحكومة المركزية في القاىرة منذ انسحاب إسرائيل الكامل من شبو الجزيرة في عام  .1989شمال سيناء
منطقة شاسعة المساحة ,قميمة السكان ،بنيتيا التحتية متيالكة ،و اغمب سكانيا من البدو .وأدى االفتقار لمتنمية
في المنطقة إلى لجوء الكثير من سكان المنطقة إلى أنشطة إجرامية غير المشروعة لكسب العيش حيث شممت
االتجار باألسمحة والمخدرات وحتى البشر .في بداية العقد األول من القرن الحالي مع ظيور التيارات الجيادية
في قطاع غزة وىزيمة الجماعات المسمحة الجيادية في صعيد مصر ،بدأت سيناء تتحول إلى وجية مفضمة
لممتعاطفين مع الجياديين والمسمحين .في عام  2004أعمنت العناصر الجيادية عن وجودىا بتفجير شاحنة
مفخخة بفندق الييمتون الفاخر في طابا و ىو يحذي بصورة مفضمة لدى السياح اإلسرائيميين 2005 .و
 2006شيدوا ىجمات مميتة مماثمة في شرم الشيخ ودىب .الجماعات التي اعمنت مسؤوليتيا عن اليجمات
عمب ارتباط بشكل او باخر مع القاعدة .واشارت مصادر امنية الى ان ىذه المجموعات تتألف بشكل كبير من
بدو سيناء والفمسطينيين والمصريين من البر الرئيسى ايضا .وأعقبت ىذه اليجمات عمميات قمع واسعة النطاق
بمغت حد عقابا جماعيا في بعض الحاالت مما عزز مشاعر االستياء بين العديد من الدوائرالقبمية في سيناء.
بعد انتفاضة عام  ،2011انيار االمن والنظام في شمال سيناء ،وغياب الوجود عسكري كبير لمقوات المسمحة
 01/8شارع متحف المنيل  -منيل الروضه -الدور العاشر
تليفون )24( 5642663- )24( 5656333 :
فاكس )24( 5643635 :
eohr@link.com.eg EMAIL :
www.eohr.org

في شبو الجزيرة (بسبب القيود المنصوص عمييا في معاىدة السالم مع إسرائيل) تسبب في تدىور الوضع
بشكل كبير .وكانت اليجمات المسمحة التي شنتيا جماعة نشأت تحت اسم أنصار بيت المقدس في البداية
شبو حصرية لتخريب أنابيب الغاز بين مصر واسرائيل .لكن بعد فترة قصيرة ،بدأ المسمحون يستيدفون قوات
األمن .وردا عمى ذلك تم نشر القوات المسمحة في المنطقة ولكن لم تبذل جيود جادة لمواجية المسمحين بسبب
االضطرابات السياسية التي تجتاح البالد في ذلك الوقت ،وخاصة أن الحكومة المؤقتة كان يرأسيا المجمس
األعمى لمقوات المسمحة .وفي يونيو  /حزيران  2012سمم المجمس العسكري السمطة إلى الرئيس المنتخب
محمد مرسي مرشح جماعة اإلخوان المسممين .وبعد شيرين ،قتل المسمحون  16جنديا في ما يعرف باسم
مذبحة رفح .وردا عمى ذلك ،شن الجيش عممية واسعة النطاق لمواجية االرىاب ،و لكن حكومة مرسي أوقفت
العممية وأقالت قادة القوات المسمحة المصرية .خالل وجود مرسي في السمطة شيدت سيناء ىدوءا دون أي
ىجمات كبيرة ،وحتى عندما تم اختطاف  7جنود من قبل المسمحين تم أطالق سراحيم بعد تسوية تفاوضية مع
حكومة السيد مرسي الشي قال صراحة أنو حريص عمى الحفاظ عمى حياة الخاطفين والمختطفين .عندما أطيح
مرسي في يوليو  /تموز  ،2013شن مسمحون حممة واسعة ضد قوات األمن في سيناء .واستيدف المسمحون
في وقت الحق المدنيين والسائحين والقضاة والمسؤولين الحكوميين واألقميات الدينية في سيناء ،وحتى بعض
اليجمات وصمت إلى القاىرة واإلسكندرية والدلتا و الصعيد .وقد أعمنت جماعة أنصار بيت المقدس في عام
 2014عن والئيا لتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وأعيدت تسميتة نفسيا لتصبح والية سيناء ,من ما ربط
الصراع في سيناء بالتطورات المحيطة في المنطقة ،و ىذا أدى إلى تعقيد الوضع بشكل مباشر .في ىذا
البحث ،تنظر المنظمة في ىجمات مسجد الروضة في  24تشرين الثاني  /نوفمبر التي ترقي الي مذبحة
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واسعة النطاق لم يسبق ليا مثيل في تاريخ مصر الحديث .و يربط التقرير المجزرة بحاالت سابقة ارتكبت فييا
والية سيناء أعمال عنف طائفية تستيدفت أقميات دينية في مصر .و يتنيي ىذا التقرير إنو بالحكم عمى النوايا
والدوافع اإليديولوجية وطرق التنفيذ ترقي مجزرة الروضة الي جريمة اإلبادة الجماعية و تؤكد من جديد عمى
جدية خطر اإلرىاب الذي ييدد وحدة مصر واستقرارىا ،فضال عن التيديد الخطير الذي يمثمو لحقوق اإلنسان
في مصر.
تعريف االبادة الجماعية
عمى الرغم من أن مصطمح اإلبادة الجماعية كان نتاج االدبيات السياسية و القانونية لمقرن العشرين ،فإن
الجريمة نفسيا أقدم بكثير من المصطمح .المصطمح لديو بعض المتطمبات من أجل تطبيقو في اطار
التوصيف بشكل صحيح وعدم الخمط بينو و بين أنواع أخرى من عمميات القتل الجماعي .إن تعريف اإلبادة
الجماعية واضح بشكل كبير ،وقد فرضو القانون الدولي في منتصف القرن العشرين .وقد بدأت عممية تعريف
االبادة الجماعية قانونيا وتجريميا من قبل األمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وأىوال المحرقة
النازية .وقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  1948القرار  260الذي أصبح بدوره "اتفاقية
منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية" .ودخمت االتفاقية حيز النفاذ في عام  ،1951وحتى اآلن أصبحت
 143دولة طرفا فييا .واالتفاقية ،إلى جانب معاىدات واتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى ،تجعل تجريم اإلبادة
الجماعية مفيوما قانونيا شارعا ال جدال حولو .ومع تجريميا ،أعطت االتفاقية أيضا تعريفا واضحا لما يشكل
اإلبادة الجماعية.
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وتنص المادة ( )2من االتفاقية عمى أن اإلبادة الجماعية ىي أي من األفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير
الكمي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية عمى ىذا النحو:
 قتل أعضاء الجماعة؛
 إلحاق ضرر جسيم أو عقمي خطير بأعضاء الجماعة؛
 فرض ظروف معيشية عمي الجماعة من شأنيا أن تؤدي إلى تدميرىا المادي كميا أو جزئيا؛
 فرض تدابير ترمي إلى منع الوالدة داخل المجموعة؛
(ه) نقل أطفال المجموعة قس ار إلى مجموعة أخرى
كما أن االتفاقية لم تجرم فقط التنفيذ الناجح لإلبادة الجماعية انما تجرم ايضا أي محاوالت لتنفيذ ىذا العمل في
المادة ( )3التي تنص عمى أن األعمال التالية يعاقب عمييا بالقانون:
 اإلبادة الجماعية؛


التآمر الرتكاب اإلبادة الجماعية؛

 التحريض المباشر والعامة عمى ارتكاب اإلبادة الجماعية؛


محاولة ارتكاب اإلبادة الجماعية؛

 التورط في اإلبادة الجماعية
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ومع تعريف ما يشكل إبادة جماعية وبتحديد من سيتحممون المسؤولية إذا تم تنفيذ الفعل أو الشروع فيو ،نجد
ان االتفاقية تتيح حي از كافيا لتحميل المسؤولية القانونية لكل من يرتكب او يشرع في ارتكاب اإلبادة الجماعية
سواء كان ذلك في إطار محمي أو في إطار دولي.

طبيعة و نوايا هجمات داعش
يتبع تنظيم داعش بكل فروعو المنتشرة في جميع أنحاء العالم تفسي ار منحرفا لإلسالم يتأثر إلى حد كبير
بالمفاىيم الدينية والفقيية السمفية  /الوىابية ،وكذلك الفكر اإلسالمي السياسي ،وال سيما افكار سيد قطب وأبو
عالء المودودي و غيرىم .يسعى التنظيم إلى إقامة الخالفة اإلسالمية من خالل اإلطاحة بمؤسسات الدولة
واالستيالء عمى المناطق في البمدان ذات األغمبية المسممة .داعش ترفض مفاىيم مسمم بيا اليوم كالدولة
القومية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان والديمقراطية باعتبارىم جميعا مفاىيم غريبة تفرض عمى المجتمعات
اإلسالمية .البديل الذي يقترحو ىو ما يعتبرونو يوتوبيا إسالمية في حين أنيا في الواقع ليست سوى محاولة
قبيحة العادة والدة اإلمبراطورية من القرون الوسطى بصورة مشوىة .وقد شيدت جميع المناطق التي تنشط
فييا الدولة اإلسالمية و الكيانات المنتسبة الييا انتياكات فظيعة لحقوق اإلنسان .ومن بين تمك االنتياكات
التي تم توثيقيا جريمة تفوق أي جريمة أخرى في نطاقيا وأساليبيا وآثارىا البشعة؛ و ىي اإلبادة الجماعية .وقد
ارتكب تنظيم الدولة اإلسالمية إبادة جماعية متكاممة االركان ضد األقميات الدينية في سوريا والعراق حيث
استيدفت األيزيديين والمسيحيين والمسممين الشيعة .وتراوحت ىذه العمميات بين إبادة سكان قري باكمميا،
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والتيجير القسري ،والرق .ونتيجة لذلك ،تم إخالء مناطق بأكمميا ،وقتل اآلالف ،وأخذ آالف آخرون أسرى
وأرغموا عمى الرق .وقد حاولت ىذه األفعال إبادة جماعات إثنية ودينية معينة ال مكان ليا في تصور تنظيم
الدولة اإلسالمية لممجتمع اإلسالمي الذي ترغب في إنشائو .وىذا يثبت أن ارتكاب اإلبادة الجماعية ىو جزء
من خطة التنظيم من أجل انشاء ما يسميو خالفة اسالمية.
في شبو جزيرة سيناء اعمنت جماعة أنصار بيت المقدس أكبر وأشد الجماعات المسمحة عن والئيا و بيعتيا
لتنظيم الدولة اإلسالمية في تشرين الثاني  /نوفمبر  ،2014لتصبح والية سيناء .تسعى المجموعة إلى تأسيس
نفسيا كحمومة فعمية في سيناء ،بقصد جعميا تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية .ومع ذلك ،في مصر عمى
عكس العراق وسوريا ،السكان متجانسين إلى حد كبير ،وليس ىناك نزاع مسمح نشط يحد من سيطرة الدولة
وتحتكر الحكومة استخدام القوة .وعمى الرغم من استيداف الجماعة لقوات األمن و الجيش ،إال أنيا فشمت في
االستيالء عمى أي قرية أو بمدة في المنطقة المضطربة ،كما أنيا تواجو حممة صارمة من قبل الشرطة والجيش
قتمت المئات من صفوفيم في أدنى تقدير .كما فقد تنظيم الدولة اإلسالمية معظم أراضيو في العراق وسوريا
بفضل العمل العسكري الحاسم الذي قامت بو مجموعة متنوعة من القوي شممت الواليات المتحدة وروسيا
وايران والحكومة العراقية والحكومة السورية والقوات الكردية والميميشيات الشيعية والمتمردين السوريين و القائمة
تطول .إن سحق الدولة اإلسالمية في تمك المناطق يستمزم أن تجد مناطق ساخنة أخرى لتنتقل الييا ،و سيناء
في رأي كثير من المحممين قد تكون احد بؤرة داعش االساسية في األشير المقبمة.
داعش تشرع في ارتكاب االبادة الجماعية
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وقد لجأ المسمحون من أجل تعظيم الضغط عمى الحكومة المصرية إلى استيداف المدنيين أكثر من ذي قبل،
وىو اتجاه يتزايد باستمرار بوتيرة عالية جدا .حيث استيدف التنظيم السياح األجانب لتخريب االقتصاد
المصري وكان من أشد ىذه الحوادث إسقاط الطائرة الروسية بالقرب من شرم الشيخ في أكتوبر  2015الذي
خمف  224قتيل .ثم صعدت والية سيناء ىجماتيا ضد األقميات الدينية و ىذا تجمبنا إلى الموضوع الرئيسي
ليذه الورقة و ىو الشروع في اإلبادة الجماعية .تعيدت والية سيناء بتطيير مصر من المسيحيين .نفذ التنظيم
عدة تفجيرات و ىجمات ضد الكنائس والمصمين المسيحيين .من ابرز ىذه اليجمات كان التفجير االنتحاري
الذي استيدف كاتدرائية العباسية في كانون األول  /ديسمبر  ،2016فضال عن تفجير كنائس في مدينتي
طنطا واإلسكندرية في نيسان  /أبريل  ،2017وأحدثيا مذبحة في حق مصمين مسيحيين عمى متن حافمة
بالقرب من دير في محافظة المنيا في صعيد مصر .وأسفرت تمك اليجمات مجتمعة عن مقتل أكثر من 130
مدنيا مسيحيا .ومع ذلك ،فإن ما ىو أكثر إثارة لمقمق ىو التيديدات التي تعرض ليا المسيحيين بشمال سيناء
لمغادرة المنطقة .وزع التنظيم منشورات توعز المسيحيين بمغادرتيا وتحذيرىم من العواقب إذا بقوا .وقد أثبتت
المجموعة بالفعل جديتيا بعمميات قتل وخطف خطيرة روعت األسر المسيحية التي تعيش في شمال سيناء،
وفي الواقع غادر معظميم المنطقة خالل األشير القميمة الماضية .إن لم يكن ىذه من اشكال التطيير العرقي
فال ادري ماذا يكون اذن.
ثم تحول التنظيم ليسيدف الصوفيين .الصوفية ليا تاريخ طويل في مصر .ويقدر أن أتباع الطرق الصوفية
يتراوح عددىم بين  4ماليين و  18مميون مصري مما يجعميم مجموعة دينية كبيرة في المجتمع المصري
خاصة أن اإلسالم الشعبي في مصر متاثر بشدة بالصوفية في كثير من األوساط .لدى داعش بشكل عام
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ووالية سيناء عمى وجو الخصوص نفور عقائدي قوي من صوفية .إنيم ينظرون إلييا عمى أنيا طائفة ميرطقة
خارجة عن اإلسالم و تشجع الشرك باهلل وتفسد اإليمان الحقيقي .وىم يستائون بشكل خاص باالىتمام
الصوفي باألضرحة واالولياء ،كما أنيم يرفضون التصوف بشكل عام باعتباره بدعة في من وجية نظرىم
المتطرفة .منذ عام  2011ىاجم المسمحون في سيناء ،وحتى الجماعات السمفية األخرى في أماكن أخرى من
البالد ،العديد من األضرحة وحرقوىا ،مما أثار حالة من التوتر بين الصوفية والقطاعات اإلسالمية المحافظة
بشكل عام .وىددت والية سيناء المسممين الصوفيين أكثر من مرة وحذرتيم من البقاء عمى ممارساتيم والعودة
إلى اإلسالم الحقيقي .اختطفت والية سيناء في نوفمبر  /تشرين الثاني  2016الشيخ سميمان أبو حراز رجل
دين صوفي يبمغ من العمر  98عاما وقطعت رأسو في شريط فيديو مرعب من شدة مستوى الوحشية والقسوة
وقد تعرض مسجد الروضة الذي وقعت فيو المجزرة األخيرة لتيديدات من والية سيناء حيث طالبت المسجد
بوقف أي طقوس صوفية قبل أسابيع قميمة من اليجمات .تم تجاىل التحذيرات ،ثم جاءت مجزرة  24نوفمبر
 .2017استيدف مسمحون المسجد بالمتفجرات واألسمحة اآللية خالل صالة الجمعة .وكان المسمحون وفقا
لشيود عيان يحممون اعالم تنظيم الدولة اإلسالمية ،وقطعواا الطرق المؤدية لمقرية لمنع سيارات اإلسعاف
وقوات األمن من الوصول إلى المسجد ،و ىناك تقارير تفيد بأن بعض الضحايا الفارين تم تعقبيم و قتميم في
منازليم .أسفرت المذبحة عن مقتل  309أشخاص من سكان القرية البالغ عددىم  2400شخص .ولم تصدر
أي جية مسؤوليتيا رسميا عن اليجوم حتى اآلن ،ومع ذلك فإن تيديدات تنظيم الدولة اإلسالمية السابقة ،جنبا
إلى جنب مع النوايا العمنية لمتنظيم لمقضاء عمى األقميات الدينية واقوال شيود العيان تؤكد تورط والية سيناء
في ىذا مجزرة القاتمة .نفذت والية سيناء محاولة إبادة ألتباع الطريقة الج اررية الصوفية (الذي ينتمي إليو
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المسجد ومصموه العاديون وسكان القرية) .جاء ذلك بعد أن ذكر أحد قادة الجماعة أنيم يعتزمون القضاء عمى
التصوف في معاقمو الثالث في سيناء وذكر قرية الروضة باالسم .وجاء ىذا التصريح في يناير الماضي وفقا
لمجمة رسمية تابعة لمتنظيم ناطقة بالغة اإلنجميزية تدعي روميا .التنظيم يحمل نوايا معمنة لتدمير الصوفية .وال
يمكن تحقيق ذلك إال من خالل اإلبادة والتشريد واجبار الناس عمي ترط الصوفية .ويبدو أن المجموعة تعمل
عمى تحقيق ذلك فقط إلثبات قوتيا وقدراتيا وتحدي سمطة الحكومة المصرية وشرعيتيا .ما حدث في الروضة
عندما يتم اتخاذه في سياق ما سبق األحداث واليجمات السابقة والنوايا العمنية لمتنظيم يمكننا أن نطبق بسيولة
المادتين  2و  3من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية لتعريف ىذه الجريمة بالشروط الصحيحة ومحاكمة
مرتكبييا بوصفيم مرتكبي محاولة لإلبادة الجماعية وليس مجرد ىجوم إرىابي آخر.

توصيات
تتابع المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان ىذه التطورات في سيناء بقمق بالغ ،وتعتقد أن المتشددين المتطرفين
عازمون عمى القيام بأعمال عنف واسعة النطاق ضد األقميات الدينية من أجل اجبارىم بالقوة لمتخمي عن
ثقافتيم تحت تيديد اإلبادة الكاممة .وتشدد المنظمة عمى أىمية تقدير خطورة الوضع من قبل حكومة مصر
والمجتمع الدولي ،حيث إن ىذه الجماعات اإلرىابية تعزز قدراتيا وتطورىا إلحداث أقصى قدر من الضرر
عمى الدولة المصرية و المجتمع المصري .لذلك تقدم المنظمة عدد من التوصيات الضرورية لتفادي مخاطر
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اإلرىاب ومحاولة اإلبادة الجماعية في شمال سيناء.

التوصيات:
( )1تحث المنظمة الحكومة المصرية عمى اتخاذ التدابير األمنية الالزمة لحماية أرواح مواطنييا وفقا لمبادئ
حقوق اإلنسان
( )2تؤكد المنظمة عمي أىمية إجراء تحقيق قضائي جدي في مذبحة الروضة لمحاسبة مرتكبييا
( )3تطالب المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان الحكومة المصرية ان تبذل قصارى جيدىا إللقاء القبض عمى
الجناة الذين ارتكبوا مذبحة مسجد الروضة.
( )4تدعو المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان الحكومة المصرية إلى احترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان
والقانون الدولي اإلنساني اثناء عمميات مكافحة اإلرىاب في سيناء والمناطق أخرى ،و ان تتجنب استخدام
القوة العشوائية ضد المدنيين.
( )5تقترح المنظمة إنشاء بعثة مشتركة لتقصي الحقائق لمتحقيق في إمكانية وقوع شروع في اإلبادة الجماعية
في الروضة تضم ممثمين عن الجيات التنفيذية لمحكومة المصرية والمجمس القومي لحقوق اإلنسان ومكتب
المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان والمجنة األفريقية وحقوق اإلنسان والشعوب ،والمنظمات
المصرية الحقوقية ،والمنظمات الدولية لحقوق اإلنسان.
( )6تطالب المنظمة المجتمع الدولي ان يفرض عقوبات صارمة عمى الدول الراعية لإلرىاب
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( )7تطالب المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان مجمس النواب المصري بصياغة قانون يجرم خطاب الكراىية
وجميع أشكال التمييز وفقا لالتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصر.
( )8تؤكد المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان عمى مسؤولية الحكومة المصرية في حفظ حقوق كل مواطن في
الحياة وحرية العقيدة وحرية التعبير واألمن وفقا لدستور مصر واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعيد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و تطالب الحكومة باالستمرار في اداء ىذا الواجب االلزامي.
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