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 »أرض التعذي «صاااا  �ر�ب  افارقة تحّول سيناء إ�� 

 ما� –أحمد أاو دراع 

1TUاملا�ي اليومU1T 

 

 من جحيم بالدهم إ�� �عيم متصور �� إسرائيل، تحملهم أقدامهم �ش�ل غ�� شر�� إ�� سيناء، و�ينما هم 
ً
هر�ا

قوا  الشرةة اصصرةة وظ�����ا اسرائيلية، تقع مصائرهم �� أيدى مهر���م، الذين ال يكتفون بكث�� مطاردون من 

يتقاضوظه مقابل الرحلة داخل سيناء، فيطلبون الكث�� مرة ثاظية مقابل التوقف عن �عذيب اصتسلل�ن، مستغل�ن 

ئر مشتعلة وأسياخ حديدية، تتحول ذعرهم وضعفهم ل�حصول ع�� أموال إضافية، و��ن أدوا  التعذيب من �جا

 .سيناء إ�� س�خاظة �عذيب

» أسمرة«ييلو م��ا عن العاممة ارةت��ية  70عاما، وهو يخرج من أحد أحياء قرةة تبعد  33لم �علم �سفاى مجا�ى، 

  أشهر جّراء التعذيب والثقب بآال  3وهو يم�ىى ع�� قدم�ن، أظه سيفقد القدرة ع�� تحرةكمهما �ش�ل �امل �عد 

حادة والبالستيك اصغ�� الذى مبه عليه أفراد من عصابا  ��رةب البشر إ�� إسرائيل ل��هيب عائلته وإجبارها ع�� 

 .دفع آالف الدوالرا ، فدية وثمنا لدخوله إ�� ما ي�ن أ��ا جنة ستعوضه عن آالم التعذيب وا�جوع وا�حبس �� سيناء

ال�ى �علمها داخل مخازن احتجاز اصهاجرةن غ�� الشرعي�ن �� يح�ى �سفاى قصته مستخدما �عض ال�لما  العر�ية 

أسابيع، ظقوم �� جزء م��ا بالسباحة ح�ى  3خرجت من بلدى، إ�� السودان �� رحلة استمر  حوا�� : سيناء، قائال

 دخول ا�حدود اصصرةة، �عد أن يبيعنا السمسار ارة��ى لسماسرة آخرةن من قبيلة تد�� الرشايدة ع�� ا�حدود

اصصرةة السوداظية، وعند ومولنا إ�� اصنطقة ا�حدودية بمدينة رفح وجدظا أظفسنا فريسة لعصابا  قام أعضاؤها 

بر�طنا �سالسل حديدية من أرجلنا واستمروا �� �عذيبنا بإحراق أجسادظا بخراةيم بالستيك مشتعلة ح�ى يقوم ذوةنا 

 .»ألف دوالر 25أه��  بتحوةل مبالغ مالية ةائلة، وتجاوز اصبلغ الذى دفعه

ما أوملنا إ�� هذه اصرحلة هو آلية يتبعها اصهر�ون و�� القيام ببيعنا إ�� �عضهم البعض، وظقوم �عمليا  «: وةضيف

تحوةل ظقدية ل�ل م��م، وهكذا دائرة ال تتتىى، ح�ى أشرفنا ع�� اصو  جوعا و�عذيبا، وخالل ف��ة التعذيب واب��از 

متسلال، وساعدظا �عضنا البعض ح�ى وملنا  15د مخازن اصهر��ن مع مجموعة يصل عددها استطعنا الهروب من أح

إ�� من�ل الشيخ محمد اصني�� الذى أحضر ةبيبا وعا�جنا ع�� ظفقته، ووفر لنا م�اظا ظقيم فيه، ح�ى �ستطيع مغادرة 

 .»البالد والعودة مرة أخرى إ�� إرة��يا
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يب��ا من اصتسلل�ن استطاعوا ا�خالص من اصهر��ن ولم يجدوا م�جأ سوى من�ل و�� من�ل الشيخ اصني�� وجدظا عددا 

الشيخ، بجواره رقد  فتاة عشرةتية قص��ة تد�� أصاز، ظحول جسدها وم�هرها �ش��ان إ�� معو�ة التجر�ة ال�ى مر  

هر��ن بإحراقه ��دف �اظت الفتاة تلف ما تبقى من شعرها بمنديل مغ�� �عد قيام اص. ��ا ح�ى وملت صن�ل الشيخ

ترويع أهلها �� إرة��يا ودفعهم لتحوةل مبالغ مالية نظقاذ ابن��م والسما  لها بالعبور إ�� الضفة اخرى من ا�حدود، 

 .حيث إسرائيل

مبوا البن�ين ع�� شعرى وأشعلوا فيه النار، ومبوا البالستيك اصغ�� ع�� ظهرى ح�ى شارفت ع�� «: تقول الفتاة

أ��م يتبعون ةرةقة أخرى نجبار أها�� الفتيا  ع�� تحوةل النقود، و�� اغتصا��ن، وقبل فرارى من مخزن اصو ، يما 

اصهر��ن غلبنا النوم، وعندما حاولوا إيقاظ أحد اصتسلل�ن وجدوه ميتا، وع�� الفور غطوه بمالءة سرةر، وألقوا به �� 

 .»سيارة مثل القمامة، وتخلصوا منه �� ال�حراء

يتمتعون بخدمة خامة �� إم�اظية اتصال الدو�� و�مدد زمنية غ�� » اسرى اصتسللون «العذاب، �ان  وسط هذا

ال يمنعون أحدا من اصتسلل�ن من اتصال بأى �خص يرغب «: محدودة، هذه ا�خدمة ليست لوجه هللا، تقول أصاز

ة ال��رةب توف�� مبلغ من اصال، بالتسبة �� �� اتصال به، سواء �ان قرةبا أو مديقا، ةاصا أن ذلك يضمن لعصاب

ألف دوالر، نظقاذى عن ةرة  بيع من�ل اسرة،  17اتصلت بأمدقاء والدى �� إرة��يا، والذين استطاعوا توف�� 

واستدان أ�ى من أمدقائه وأقار�ه، لتحرةرى والسما  �� بالهروب إ�� إسرائيل، لكن اصهر��ن ماةلوا �� تحرةرى وتوف�� 

ة لدخول إسرائيل، وةلبوا مزةدا من اموال، و�عد عمليا  �عذيب ظقل��ا لوالدى ع�� الهاتف الدو��، استطاع ةرةق

ألف دوالر، لك��م لم يرحمو�ى واستمروا �� �عذي�ى ح�ى  24آالف دوالر أخرى، ليصل مجموع ما دفعه  7توف�� 

 .»استطعت الهرب وال�جوء إ�� من�ل الشيخ

ي�� تحول إ�� ما �شبه م�جأ ل�حايا التعذيب من راغ�ى ال�جرة غ�� الشرعية إ�� إسرائيل من�ل الشيخ محمد اصن

والذين فروا من مخازن التعذيب ع�� يد عصابا  اتجار �� البشر، يقول أحد ال�حايا، يد�� سامسوم، إرة��ى 

قدمى باستخدام ) بتخرةم(وا استخدموا �� �عذي�ى جميع الطرق، ح�ى إ��م قام«: عاما 30ا�جتسية، يبلغ من العمر 

أسياخ حديد ساخنة، ومارسوا أظواعا من التعذيب النف�ىى نجبار القادرةن منا ماديا ع�� الدفع، إذ قاموا بلف أحد 

اصتسلل�ن �� بطاظية وأشعلوا فيه النار، نجبار اخرةن ع�� تحوةل مبالغ يب��ة، و�سبب هذا التعذيب الوح�ىى تو�� 

 .»متسلال 60من إجما��  7منا 

قطعنا آالف الكيلو م��ا  بحثا عن لقمة «: عاما، يقول  27بجوار سامسوم، يجلس بلدياته مها�ى، البالغ من العمر 

عيش �� إسرائيل، وعمل �ستطيع به رعاية أسرظا، وتكبدظا �� سبيل ذلك عذاب الرحلة، ور�طنا �سالسل حديدية من 

قة ا�حدودية مع إسرائيل، حبسوظا �� أحد اصخازن، مارسوا علينا ش�ى أقدامنا ح�ى ال ��رب، وعند ومولنا ا�� اصنط

 .»أظواع التعذيب ا�جسدى والنف�ىى، و�اظت الوجبة عبارة عن رغيف خ�� وقطعة ج�ن ل�ل متسلل يوميا
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تحملت هذه التجر�ة �عد «: هذا العذاب البد أن أف�ار خضراء عن اصستقبل تدفعهم الحتماله، يقول سامسوم

، وتمكن من إيجاد عمل 2011عاما، دخل إسرائيل عام  34بقصة زمي�� إيتاى مت��، إرة��ى، يبلغ من العمر معرف�ى 

ألف مهاجر أفرةقى  30يكفيه هو وأسرته �� إرة��يا، رغم تضيي  ا�ح�ومة اسرائيلية ال�ى �س�� ان ل��حيل أي�� من 

طرد افارقة من إسرائيل، إال أظ�ى ال أزال متمس�ا �سللوا �ش�ل غ�� شر��، تزامنا مع م�اهرا  عنصرةة تدعو ل

 .»باممل �� إيجاد فرمة عمل هنا  �عوض�ى عن �ل اموال ال�ى دفع��ا

اول أن : للقصة ةرف ثان هو أحد اصهر��ن، عضو عصابة لالتجار �� افارقة، عل  ادالء �شهادته ع�� شرة�ن

يتعيش «ث��ة عن دروب ال��رةب ا�حدودية، من هذا عمله الذى ي�ون حديثا مقتضبا دون الدخول �� تفاميل ي

 .، حسب ومفه، والثا�ى أن يختار اسما مستعارا»عليه

عمليا  التعذيب ظادرة، وال تتبعها جميع عصابا  ��رةب افارقة إ�� إسرائيل، ومع�م العصابا  «: يقول أبوفارس

يوما، إذا لم  15دودية، و�� الرحلة ال�ى �ستغرق �� اصعتاد ظحو تقوم ب��رةب افارقة بمجرد ومولهم إ�� اصنطقة ا�ح

عصابة لكن ارقام  50العصابا  العاملة �� مجال ال��رةب قد يصل إ�� «يحدث ما �عطل مس��ة الرحلة، وعدد 

 100تتفاو  اعداد ال�ى تصل ل�ل عصابة، لكن يصل�ى �ش�ل �خ�ىى حوا�� «: ، حسب قوله، مضيفا»ليست ��ائية

 .»متسلل أسبوعيا

ظقوم ب��رةب اصهاجرةن من ا�حدود اصصرةة السوداظية ح�ى �و�رى السالم وظف  «: عن ةرق ال��رةب، يقول أبوفارس

الشهيد أحمد حمدى بالسويس، مقابل دفع رشاوى يب��ة، وظقوم بإيداعهم أحد اصخازن وظقدم لهم الطعام مقابل 

دفع الرشاوى من أجل �سهيل ومولهم إ�� النقطة ا�حدودية، وال أظكر أن تحوةل مبالغ إضافية أظفقناها بالفعل �� 

 .»�عض هالالء اصهر��ن يقومون بتعذيب اصهاجرةن افارقة من أجل ا�حصول ع�� مبالغ إضافية

وسط هذا القدر من التفاميل اصأساوةة، ي�هر ظور �� ��اية النف ، الشيخ محمد اصني��، ليس شيخا بتوميف العمر 

�� ا�حقيقة شاب �� الثالث�ن من عمره، جعل من بيته مأوى ل�ل اصتسلل�ن الهار��ن من جحيم عصابا  ال��رةب،  هو 

يقوم �عالجهم وإةعامهم دون أى مقابل، وح�ى �سليمهم صفوضية شالون الالجئ�ن باممم اصتحدة، تمهيدا ل��حيلهم إ�� 

 .»بالدهم

ال «: ن وجهة ظ�ر ال�خص الرافض لعملية ال��رةب برم��ا، قائاليصف الرجل ما يحدث للمتسلل�ن افارقة، م

أستطيع ومف قدر البشاعة ال�ى يتعر  لها اصهاجرون غ�� الشرعي�ن من افارقة، فعمليا  التعذيب ال�ى يتعرضون 

لالج�ن لها ال �ستطيع إ�سان ت��يرها، واستطعنا �� الشهور اصاضية إظقاذ وترحيل عدد م��م ع�� مفوضية شالون ا

باممم اصتحدة، ولكن أتم�ى أن ي�ون لدى الدولة ةرةقة صنع مثل هذه العمليا  من منبعها، وظحن من جاظبنا 

مستمرون �� محار�ة هذه ال�اهرة أهليا و��ل ما ظملك رغم تأيدظا أظنا ال �ستطيع وقفها دون �عاون رس�ى من 

 .»الدولة
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ال بد من ت�اتف ا�جميع صنع دخول «: تحت أع�ن السلطا ، قائال يبدى اصني�� دهشته من سهولة اخ��اق البالد

اصتسلل�ن افارقة إ�� سيناء، واظزعاج والقل  من ال�اهرة فقط ال يكفيان، فع�� الدولة التحر  لوقف تلك ال�ارثة، 

 .»وإظقاذ سمع��ا

ن بصدد عقد عدة اجتماعا  ظح«: ع�� اصني��، شقي  الشيخ الشاب يحاول البحث عن حل عم�� للمش�لة، يقول 

مع عقالء شمال سيناء صنع تلك ال�اهرة، ال�ى اظتشر  بصورة يب��ة و�سببت �� �شوةه مورة البدو �ش�ل عام 

 .»ومورة سيناء بال�امل، ماليدا استمرارهم �� حرب البدو اصتورة�ن �� هذه ا�جرائم غ�� ا�ساظية

اصني��، وا��اما  ال�ى وجهها شقيقه مجهزة الدولة �عدم بذل  وسط ا�جهود اهلية ال�ى تحدث ع��ا الشيخ ع��

اصجهود الالزم نيقاف هذه ال�اهرة، �شر  اللواء عبدالوهاب م��و  محافظ شمال سيناء أن عمليا  التمشيط تتم 

 ع�� جميع مداخل محاف�ة شمال سيناء صنع أعمال التسلل، ولكن رغم هذه اجراءا  تصل أعداد يب��ة من

اصتسلل�ن إ�� ا�حدود، وةتم ضبط أعداد يب��ه م��م ع�� ظقا  التفتيش أو أثناء قيامهم بالتسلل، وةتعامل امن معهم 

بإةالق النار، وتقع بالفعل �عض امابا  باصهاجرةن غ�� الشرعي�ن، و�عد القبض عل��م ظبلغ السفارا  التا�ع�ن لها 

 .»ل��حيلهم إ�� بالدهم

القت�� سواء برماص امن أو عصابا  ال��رةب، الذين تلقى جث��م �� ال�حراء، و�ع�� «: م��و  وعن القت��، يقول 

عل��ا، ظقوم بتسليمها للسفارا  أو �شكيل فرة  من النيابة العامة وتدفن ا�جثث اصجهولة �� مدن العريش أو رفح أو 

 .»الشيخ زوةد

بالدهم، وإذا �ان هنا  أى �عامل مع من�ما  حقوقية  ظتعامل مع ا�جها  الرسمية و�� سفارا «: وأضاف م��و 

فا�جهة اصنوةة بذلك �� وزارة ا�خارجية، ظافيا �� الوقت ذاته ما ي��دد عن وجود عصابا  لالتجار �� اعضاء 

اء ال يمكن أن تتم هذه العمليا  �� ال�حراء، من تجارة اعض«: البشرةة للمهاجرةن غ�� الشرعي�ن �عد قتلهم، قائال

 .»تحتاج إ�� غرف عمليا  مجهزة وتحاليل ةبية معقدة

باصقابل، رفض اصسالول ام�ى اول �� شمال سيناء اللواء ما�ح اصصرى، مدير أمن شمال سيناء، ا�حديث عن 

 القضية، أو ح�ى ظف��ا، إال أن مصدرا أمنيا �� اصديرةة، فضل عدم ذير اسمه، أيد أن اجهزة امنية �عرف تماما

أماين تخزةن اصتسلل�ن وأسماء اصهر��ن، لك��م ال يولو��م اهتماما، وةكتفون فقط بال��ي�� ع�� أولوةة إعادة امن 

 .»للشارع السيناوى وليس حل مش�لة اصهاجرةن غ�� الشرعي�ن من افارقة

مصدر ووسيط «ارة �� مصر بـ، �عد إمدار ا�خارجية امرةكية تقرةرا عن اتجار �� البشر، ومفت فيه التج2010�� 

أمدر  الة التشريعية اصصرةة » ومقصد لالتجار بالتساء واةفال بفر  العمالة اجبارةة واستغالل ا�جت�ىى

 �جرةمة اتجار بالبشر �ل «: ، يجرم اتجار �� البشر، وةنص �� مادته الثاظية ع��64/2010قاظوظا برقم 
ً
�عد مرتكبا

�� �خص ةبي�� بما �� ذلك البيع أو العر  للبيع أو الشراء أو الوعد ��ما أو استخدام أو  من يتعامل بأية مورة

إذا تم ذلك بواسطة  -النقل أو التسليم أو ايواء أو استقبال أو التسلم سواء �� داخل البالد أو ع�� حدودها الوةنية
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أو احتيال أو ا�خداع، أو استغالل السلطة، أو  استعمال القوة أو العنف أو ال��ديد ��ما، أو بواسطة اختطاف

استغالل حالة الضعف أو ا�حاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل ا�حصول ع�� موافقة �خص 

إذا �ان التعامل بقصد استغالل أيا �اظت مورته بما �� ذلك  -وذلك �له -ع�� اتجار ��خص آخر له سيطرة عليه

تغالل �� أعمال الدعارة وسائر أش�ال استغالل ا�جت�ىى، واستغالل اةفال �� ذلك و�� اصواد اباحية أو اس

، أو اس��قاق أو اصمارسا  الشب��ة بالرق أو استعباد، أو التسول، أو استئصال اعضاء أو 
ً
الةخرة أو ا�خدمة قسرا

�عاقب �ل من ارتكب جرةمة اتجار بالبشر بالةجن اصال�د «: ��مةوعن عقاب هذه ال» ا�ةجة البشرةة، أو جزء م��ا

�� حالة ما إذا �ان ا�جا�ى قد أسس أو ظ�م » والغرامة ال�ى ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه

 إل��ا، أو  أو أدار جماعة إجرامية من�مة مغرا  اتجار بالبشر أو تو�� قيادة ف��ا أو �ان أحد أعضا��ا أو 
ً
إذا «منضما

ارتكب الفعل بطرة  ال��ديد بالقتل أو بامذى ا�جسيم أو التعذيب البد�ى أو النف�ىى أو ارتكب الفعل �خص يحمل 

 
ً
 .»سالحا

من�مة هيومان رايتس وو�ش �حقوق ا�سان أعد  تقرةرا مفصال عن عمليا  اس��داف اصهاجرةن غ�� الشرعي�ن 

 2008ئيلية باستخدام القوة اصميتة من قبل قوا  امن، وخلصت �� تقرةر �شرته عام ع�� ا�حدود اصصرةة اسرا

�خص يوميا، وأن إجما��  100إ�� أن أعداد اصهاجرةن غ�� الشرعي�ن الذين �ع��ون إ�� إسرائيل يصل عددهم إ�� 

 .ألف مهاجر 13ومل إ��  2008و 2006اصتسلل�ن ب�ن عامى 

ومن . ميا  إ�� ا�ح�ومت�ن اصصرةة واسرائيلية ومفوضية شالون الالجئ�ن باممم اصتحدةوقدم التقرةر عددا من التو 

التشديد ع�� قوا  امن �عدم استخدام القوة اصميتة تجاه اصتسلل�ن إال إذا �اظت متناسبة «: أبرز التوميا  صصر

سوداظيا وغ��هم من  33ب �� مقتل وضرورةة لدرء أى ��ديد ل�حياة والتحقي  �� حوادث إةالق النار، مما �سب

التوقف عن إجراء اصزةد «وأوىىى التقرةر ا�ح�ومة اسرائيلية بـ. »اصهاجرةن افارقة، والتوقف عن محاي��م عسكرةا

إ�� مصر بح  ا�خاص الذين ع��وا ا�حدود من سيناء ح�ى تضع تل أبيب ظ�اما ) اعادة اصتسقة(من عمليا  

حدود ع�� تقديم ةلبا  �جوء، وأومت اصفوضية السامية لألمم اصتحدة لشالون الالجئ�ن �� لضمان قدرة عابرى ا�

مصر بوضع حد لتجميد ةلبا  س�ان دارفور ع�� مستوى ملتم�ىى ال�جوء والسما  بالن�ر ال�امل �� ةلبا��م 

 .»بالتماس ال�جوء

لف مصر بمن�مة هيومان رايتس وو�ش وعن ملف اصهاجرةن غ�� الشرعي�ن افارقة تقول هبة مرايف مسالولة م

هنا  ظوعان من اظ��ا�ا  فيما يخص حقوق اصهاجرةن، اظ��ا�ا  مباشرة من أجهزه امن، و�� إةالق النار «: الدولية

وقتل اصهاجرةن من قبل أجهزة امن اصصرةة ع�� ا�حدود، والنوع الثا�ى هو اعتقال الذى تقوم به هذه اجهزة بح  

ةن وعدم السما  للمفوضية العليا �حقوق الالجئ�ن باممم اصتحدة بزةارة اصحتجزةن داخل أقسام الشرةة، اصهاجر 

بانضافة إ�� عمليا  التعذيب ع�� أيدى عصابا  اتجار بالبشر، ��دف ا�حصول ع�� مزةد من اصبالغ اصالية، وهو 

 . »ما �ستوجب تدخل ا�ح�ومة �حمايه ال�حايا
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�عت�� ا�حدود اصصرةة مع إسرائيل أسوأ حدود ع�� مستوى العالم، حيث تقوم الشرةة بقتل أى «: »مرايف«وتضيف 

مهاجر �ع�� ا�حدود بدال من القبض عليه وتطبي  القاظون ع�� حالته، و�اصقارظة، فإن ا�حدود امرةكية اصكسيكية 

متسلال �� العام بخالف  50د مصر مقتل اصمتدة صئا  الكيلوم��ا  �شهد مقتل مهاجر واحد سنوةا �� ح�ن �شه

إمابة اصئا  �� عمليا  قمع أمنية ال �شهدها أى حدود �� العالم، يما أن السلطا  اصصرةة ال �عطى أى ةلبا  

لزةارة اصهاجرةن اصحتجزةن، سواء معضاء مفوضية شالون الالجئ�ن أو اصن�ما  ا�حقوقية العاملة �� مجال 

 .»اصهاجرةن

ما يحدث �� سيناء أمر غرةب، فأقسام الشرةة تحتجز مهاجرةن أفارقة منذ «: ز احتجاز �� سيناء، تقول وعن مراي

أرسلت اصفوضية  2007عام �امل، وشهد أحد اصرايز وفاة أحد اةفال �سبب غياب الرعاية ال�حية، و�� عام 

 .»م تتل  اصفوضية ردا ح�ى انالعليا لشالون الالجئ�ن خطابا  لوزارة الداخلية لزةارة اصحتجزةن ول

 


