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הגיע הזמן להציל את מאות הפליטים המוחזקים במחנות העינויים בסיני
הדיווחים כי פליטים רבים שוחררו מהמחנות בסיני בעקבות הפרסומים בתקשורת מציגים
תמונה חלקית בלבד .ארגוני זכויות האדם מרחבי העולם בחרו לפרסם את המידע
העדכני אודות רשתות ההברחה ,המצוי ברשותם ,ממנו עולה כי מאות פליטים עדיין
מוחזקים ואף מעונים על ידי מבריחי אדם בסיני.
מזה למעלה משנה ומחצה שעדויות מצמררות אודות מעשי זוועה ,אותם מבצעים מבריחי אדם כלפי פליטים
המנסים להגיע לישראל דרך מדבר סיני ,מפורסמות בהרחבה ברחבי העולם ובישראל .הארגונים החתומים על
מסמך זה העבירו במהלך השנה האחרונה מידע מפורט שאספו בשיטתיות ,אודות רשתות ההברחה הפועלות
בסיני ומחוצה לה )בישראל ,באתיופיה ובסודן( לגורמים בעלי השפעה בקהילה הבינלאומית ,לדיפלומטים,
לנציבות האו"ם לפליטים ) ,(UNHCRולרשויות בישראל .למרות הפניות החוזרות ונשנות ,והמידע הקונקרטי
שהועבר ,מחנות הכליאה ,הסחיטה והעינויים עדיין ממשיכים לפעול.
במהלך השנה האחרונה נמצאים ארגוני זכויות האדם בישראל ,באירופה ובארה"ב בקשר רצוף עם פליטים
מאריתריאה וסודן בזמן שהם מוחזקים במחנות הברחה ועינויים בסיני זאת באמצעות מכשירי טלפון
שמשמשים לגיוס סכומי הכופר שדורשים המבריחים תמורת שחרורם של הפליטים .למרות דיווחים בתקשורת
על שחרורם של מאות פליטים בסיני ,והגעתם לישראל ,עולה מן המידע  -שאספו הארגונים רופאים לזכויות
אדם ומוקד סיוע לעובדים זרים בישראל Agenzia Habeshia ,באיטליה Release Eritrea ,בבריטניה,
 (International Commission on Eritrean Refugees)ICERוכן America Team for Displaced
 Eritreansבארה"ב ,והארגון הפועל בשבדיה Eritrean Movement for Democracy and ) EMDHR
 -(Human Rightsכי מאות פליטים עדיין מוחזקים בסיני ,חלקם חווים אלימות קשה ,עוברים עינויים ,אונס
שיטתי ואף משלמים בחייהם ,מתוך מטרה לסחוט מהם ומבני משפחותיהם עשרות אלפי דולרים של דמי כופר
תמורת שחרורם .שיטות העינויים והסחיטה מחרידות וכוללות ,כפי שדיווחנו בעבר וכי שדיווחו לאחרונה
אמנסטי אינטרנשיונל ,כבילה קבוצתית ממושכת ,מכות חשמל ,תלייה מהרגליים והידיים ,צריבות בברזל
מלובן ,הרעבה ,התעללות מינית קשה ועוד.
המידע המובא בנייר זה מבהיר כי למרות הדיווחים האחרונים ,מערכת הברחת האדם ,הסחר והעינויים בסיני
עדיין ממשיכה לפעול.
מידע עדכני על קבוצות המוחזקות במצרים
קבוצה ובה כ 165 -מוחזקים
ב 16 -וב 17 -בנובמבר שוחחו פעילי "מוקד סיוע לעובדים זרים" מספר פעמים עם שלושה שבויים מקבוצה בת
 165פליטים אריתראים המוחזקת כעת על ידי  8מבריחים בהנהגתו של סאמיח ,המכונה "אבו מוסה" .לדברי
המוחזקים בכליאה ,בין הפליטים  13נשים ו 15 -ילדים ללא הורים בגילאי  14עד  .16הקבוצה אינה מוחזקת
בסיני כי אם ,לפי העדויות ,במרתף באזור דליל בנייה מצפון לעיר מנצורה ,כ 120-ק"מ צפונית לקהיר ,מרחק
ארבע שעות נסיעה מאיסמעילייה.

לדברי הפליטים המוחזקים בכליאה ,אשר חלקם ,כפי שעולה מהעדויות ,כלואים במקום חודשים ארוכים,
המבריחים מכים אותם ומשתמשים במכות חשמל בדרישה לתשלום כופר .עוד עולה מן העדויות כי הגברים
המוחזקים לא יצאו מהמרתף מאז הוכנסו אליו ,אך מידי לילה המבריחים מוציאים את הנשים כדי לאנוס אותן.
בשבוע שעבר דיווחו כי חמישה מהם חושמלו למוות ,ביניהם אחת הנשים .ביום  ,17.11.2011דיווחו כי
חושמלו למוות שני פליטים נוספים .לפי העדויות ,שגבו נציגי מוקד סיוע לעובדים זרים ,חלק מהמוחזקים נמכרו
לאבו מוסא לאחר ששילמו כבר דמי כופר למבריחים אחרים .כעת כל אחד מהם נדרש לשלם $30,000
נוספים .מספר הטלפון במקום נמצא בידי הארגונים.
קבוצה ובה כ 59 -מוחזקים
ב –  17לנובמבר שוחח האב מוסיי זראיי מארגון " "Agenzia Habeshiaהאיטלקי עם אחדים מנציגי קבוצה
המונה  37פליטים אריתראים ובהם  8נשים ,מהן שתיים בהריון מתקדם .הפליטים דיווחו לאב זראיי וכן
לעיתונאית השוודית מרון אסטפנוס ,נציגת ארגון  EMDHRשהמבריחים דורשים  $23,000תמורת שחרורו
של כל אחד מהם .החברים בקבוצה יצרו קשר מספר פעמים עם אסטפנוס ,ודיווחו כי אחת מהנשים ,המצויה
בחודש השביעי להריונה ,נחטפה בסודן על ידי המבריחים שאנסו אותה פעמים רבות .אלו דרשו ממנה
 $3,000ומשלא יכלה לשלם ,נמכרה למבריחים אחרים .כעת הבהירו המבריחים שאם לא תצליח לגייס את
הכסף הנדרש לשחרורה לפני הלידה ,תידרש לשלם  $23,000נוספים לשם שחרורו של התינוק .ב-
 18.11.2011התקבל דיווח מן הקבוצה על כך שצעיר בן  22גוסס לאחר שחושמל .על פי המידע ,המצוי
ברשות האב מוסי ,לפני כשבועיים הצטרפה ל 37 -המוחזקים קבוצה של  22פליטים אריתראים נוספים.
ארבעה מבריחים שומרים על הכלואים בתורנות ומענים אותם.
עפ"י דיווחי הפליטים ,גם הם מוחזקים על ידי אדם בשם סאמיח המכונה "אבו מוסא" ובסבירות גבוהה הנו
אותו סאמיח" -אבו מוסא" המחזיק בקבוצה של  165המוחזקים .על פי הדיווחים קבוצה ובה כ 59 -פליטים
מוחזקת בכליאה בצפון סיני ,לא הרחק מהעיר רפיח .הפליטים דיווחו כי בעת שהותם בחוץ ,שמעו מנועים של
מטוסים ,וראו אורות של מגדלי בקרה ,ומכאן הסיקו כי הם מוחזקים בסמוך לשדה תעופה .מדיווחיהם עולה כי
סביב הבית בו כלואה הקבוצה ישנם שלושה מבנים מפוארים ,חצר רחבה ,ועץ גדול .לפי הדיווחים ,שניים
מהמבנים  -אשר בולטים בשטח ,הן בגובהם והן בפאר שלהם -צבועים אדום ובנויים בסגנון פגודה סינית.
קבוצה ובה כ 111 -מוחזקים
ביום  16.11.2011יצרו קשר עם מרון אסטפנוס  ,מהארגון השוודי  EMDHRנציגים מקבוצה של  111פליטים
אריתראים נוספים .לדברי חברי הקבוצה ,ב 08.11.2011-הם הועברו מסודן לסיני ,לידי מבריחים הדורשים
דמי כופר של  $28,000מכל אחד מהם תמורת שחרורם .על פי המידע מדובר בקבוצה המוחזקת בנפרד
משאר הקבוצות שתוארו ,ונכון לרגע זה לא ברור מי מחזיק בה והיכן.
קבוצה ובה כ 17 -מוחזקים
פליט סודני מדרפור ,אשר נמצא כרגע בישראל ,סיפר ביום  19בנובמבר  2011לנציגת "רופאים לזכויות אדם"
כי ברשותו מידע על קבוצה של  17סודנים ,מרביתם מדרפור ,המוחזקת כרגע בכליאה בסיני .המבריחים,
בראשות אדם בשם מוחמד ]המכונה עבדאללה[ ,משבט הסווארקה ,מענים את הפליטים המוחזקים ודורשים
מהם דמי כופר בסך  $5,200כל אחד .עפ"י הדיווחים שהגיעו אל הפליט מקרוב משפחתו המוחזק שם,
הקבוצה מוחזקת בכפר אל-גורה ,הנמצא  60ק"מ דרומה משייח זוויד ו 30-ק"מ מבאגדד שבסיני 17 .הסודנים
הינם מי שנותרו מאחור לאחר שמרבית חברי הקבוצה איתה נשבו הצליחו לגייס את סכומי הכופר לשם
שחרורם .חלק מהמשוחררים הגיעו לישראל .מספר הטלפון של המבריח נמצא בידי הארגונים.
 370פליטים נוספים
לנציגת ארגון  EMDHRהגיע מידע נוסף על פיו ב 12.11.2011 -הועברה מסודן לסיני קבוצה של 170
אריתראים ,ובתאריך  15.11.2011הועברה מסודן לסיני קבוצה של מעל  200אריתראים נוספים.

מידע עדכני על מבריחי האדם והמסייעים להם
בעדויות שאוספים הארגונים לאורך השנה האחרונה עולים פעם אחר פעם שמותיהם של מספר מבריחים
מרכזיים ביניהם אבו עבדאלה ,אבו מוסא ,אבו עלי ,איברהים ,חאליד ואחמד.
מקבוצת ה 165 -המוחזקת כעת באזור מנצורה בידי אבו-מוסא דיווחו הפליטים כי בנוסף לאבו מוסא,
מופקדים על שמירתם  7מבריחים וביניהם אחיו של אבו מוסא – עלי-חאמד וסאלים .במקום מבקר ,על פי
הדיווחים ,אדם נוסף בשם אבו חאמד ,לעיתים תכופות )לא ברור האם מדובר במבריח נוסף ,או שמדובר בעלי
חאמד ,אחיו של אבו מוסא( .פליטים ש"נמכרו" על ידי אבו חאמד לאבו מוסא ,יודעים לספר שאבו חאמד
מחזיק מספר מרתפים נוספים בהם מוחזקים עשרות פליטים במרחק של מספר קילומטרים מהמקום בו מחזיק
בהם אבו מוסא .ממידע שאספו הארגונים עולה כי אבו מוסא פועל ביחד עם אריתראי החשוד בסיוע ,הפועל
מתוך ישראל .מידע בנושא הועבר למשטרת ישראל.
שמו של מבריח נוסף החוזר ועלה בעדויות הוא אבו עבדאלה המתואר כאדם גדול מידות ,באמצע שנות
השלושים לחייו .אבו עבדאלה פועל בסיני ביחד עם אחיו ועם אדם אריתראי בשם קורנל שאחראי על איסוף
דמי הכופר שנשלחים למצרים ע"י משפחות השבויים ,ועל קשר עם אנשי הקשר הפועלים בישראל .על פי
העדויות המבריחים עושים שימוש בטלפונים בעלי מספרים ישראלים.
עדויות נוספות שנאספו מעלות את שמו של אנגסום  -גבר אריתראי הפועל מחרטום ,סודן ,ואחראי על פי
העדויות לחטיפתם ומכירתם של מאות פליטים אריתראים ממחנות הפליטים  Shagrabו Kassala -בסודן,
וממחנה הפליטים  May Ainiו Shimelba -באתיופיה ,והעברתם למבריחים בסיני.
במהלך השנה האחרונה רואיינו במרפאה הפתוחה של רופאים לזכויות אדם בישראל כ 800 -מטופלים שהגיעו
לישראל דרך סיני 78% .מתוך  562מרואיינים דיווחו כי הוחזקו בתנאי שבי על ידי המבריחים באמצעות איומי
נשק ,כבילה בשלשלאות וכליאה .מלבד העדויות הקשות על עינויים ושבי העידו  39אנשים שהגיעו למרפאה
הפתוחה כי נחטפו על ידי המבריחים ,והגיעו לישראל בניגוד לרצונם .פליט אריתראי ,שהצליח להשתחרר
ממחנות הכליאה לאחר שישה חודשים ושילם  ,$10,000סיפר לפעילת "מוקד סיוע לעובדים זרים" ביום
 07.11.2011שנחטף בפברואר  2011ממחנה הפליטים  Kassalaשבסודן יחד עם קבוצה ובה  84אריתראים.
הפליט סיפר שהם היו בדרכם למחנה הפליטים  Shagrabבסודן ונמכרו למבריחים בסיני .נציגת ארגון
 EMDHRשוחחה במהלך החודשים האחרונים עם חברים בקבוצה זו שאישרו את הדברים .בחודשיים
האחרונים הגיעו לישראל פליטים בודדים מתוך הקבוצה ,לאחר חודשים ארוכים בהם הוחזקו בתנאי כליאה
ואף עונו עד לשחרורם תמורת תשלום כופר שנע בין אלפי דולרים בודדים ועד  $35,000לאדם .דמי השחרור
שולמו על ידי קרוביהם ברחבי העולם .בפברואר  2011שוחח האב זראי מארגון "אג'נסייה חבשייה" עם מוחזק
בקבוצה אשר דיווח על ילד בן  11הכבול אליו בשרשרת ואשר ידו נשברה כשהוכה על ידי המבריחים .מתוך
העדות עולה כי הילד בכה וצעק בכאבים אך המבריחים סירבו לשחררו .גורלו של הילד ,כמו גורלם של רבים
אחרים אינו ידוע.
לפני כשבוע פורסם בתקשורת המצרית כי עימותים אלימים פרצו בין שבטים במרכז סיני בשל האשמות על
מעורבות בסחר באיברים של פליטים .עוד דווח כי אחד המבריחים המרכזיים בסיני נהרג במהלך העימותים.
מידע שהועבר לרשויות בישראל אודות סייענים למערכת ההברחות הפועלים בתחומי ישראל
אמנם ,למשטרת ישראל אין מנדט לפעול כנגד מי שמבצעים פשעים על אדמת מצרים ,אולם היא מחויבת
לפעול כנגד אלו הלוקחים חלק במעשים אלו והנמצאים בישראל .הארגונים הישראלים החתומים על מסמך זה
העבירו מידע למשטרת ישראל ,הנוגע לאותם חשודים בשיתוף פעולה עם סוחרי ומבריחי האדם הפועלים
בישראל .פעילי הארגונים אף נפגשו מספר פעמים עם נציגי היחידה הרלוונטית במשטרה .לפגישות הצטרפו,
לבקשת הארגונים ,פליטים אריתראים המתגוררים בישראל ,אשר מסרו מידע רב ערך אודות החשודים
בשיתוף פעולה בישראל .למיטב ידיעתנו ,עד כה לא נעצר או נחקר אף אחד מהחשודים עליהם התריעו נציגי
הארגונים.

ב ,14.12.2010-הצליחו פעילי "מוקד סיוע לעובדים זרים" להוביל למעצרם של זוג פליטים אריתראים בעת
שאספו את כספי הכופר מקרוב משפחה של אחד הכלואים בסיני .על אף שנתפסו בעת ביצוע העברה ,השניים
שוחררו ועד כה לא הועמדו למשפט .בקשות הארגונים לברר אם יוגש נגדם כתב אישום לא נענו עד כה.
ב 31.07.2011-שלחו הארגונים "רופאים לזכויות אדם" ו"מוקד סיוע לעובדים זרים" מכתב משותף למשטרה
ובו  12מספרי טלפון פעילים של חשודים בשיתוף פעולה עם המבריחים בסיני המתגוררים ובישראל וכן מספר
רכב של אחד מהם .טרם התקבלה תגובה לפניה זו..
ב ,17.08.2011-שלחו פעילי "מוקד סיוע לעובדים זרים" דוא"ל למשטרת ישראל ובו בקשה למעקב אחר חשוד
נוסף שעמד ,כך על פי המידע ,לאסוף כספי כופר בתל אביב .על אף ניסיונות טלפוניים להשיג את היחידה
הרלוונטית ,כספי הכופר נמסרו לחשוד ם מבלי שמשטרת ישראל נכחה באירוע.
ב 5.09.2011-הוגשו למשטרת ישראל  2תלונות .הראשונה ,בנוגע לשלושה פליטים שנחטפו מישראל למצרים
)בשבוע האחרון פורסם בישראל כי אחד מהם נהרג ,והשניים האחרים מוחזקים בכלא במצרים ,ועומדים בפני
גרוש לאריתריאה( ,הוגשה ע"י קרוב משפחתו של אחד החטופים ,פליט אריתראי המתגורר בישראל .התלונה
השנייה הוגשה על ידי פליט אריתראי בנוגע לכניסתו לישראל של אחד מהאריתיראים החשודים בשיתוף
פעולה עם מבריחי האדם . .באותו היום ,פעילה ב"רופאים לזכויות אדם" העבירה למשטרה מידע נוסף אודות
חשודים אחרים המצויים בתחומי ישראל.
ב 18.09.2011 -הוגשה תלונה נוספת על ידי פליט אריתראי אודות אזרח ישראל המעורב כך על פי החשד,
בהעברת כספים למבריחים.
הארגונים רופאים לזכויות אדם ,מוקד סיוע לעובדים זריםAmerica ,ICER ,Agenzia Habeshia ,
 EMDHR ,Team for Displaced Eritreansו ,Release Eritrea -שבים וקוראים לרשויות במצרים
ובישראל ,ולקהילה הבינלאומית :לפעול במידיות על מנת לשחרר את הפליטים השבויים בסיני ,להעמיד
לדין את המבריחים והמסייעים להם ,להביא לחיסול סופי של מחנות העינויים ומערכות הסחר ולדאוג
לטיפול לקורבנות העינויים.
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Eyob Haile: Release Eritrea, ehaile@xsecmail.co.uk
Meron Estefanos: Eritrean Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR),
meron.estefanos@gmail.com

