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قالــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان، إن الجيــش ســمح مؤخــرا بعــودة المئــات مــن النازحيــن مــن قــرى مدينــة 
بئــر العبــد بشــمال ســيناء بإشــراف كامــل منــه، و إن عبــوة ناســفة انفجــرت، اليــوم 12 أكتوبــر 2020، فــي قريــة 
ــي أحــد شــوارع القريــة،  ــاء مــرور ســيارة مدنيــة ف ــر العبــد” غربــي ســيناء، أثن “إقطيــة” التابعــة لمركــز مدينــة “بئ
أســفر االنفجــار عــن مقتــل 3 ســيدات ورضيعــة وإصابــة رجــل وطفلــة صغيــرة. ويرجــح أن العبــوة الناســفة زرعهــا 
تنظيــم “واليــة ســيناء”، وهــي جماعــة محليــة تنتمــي لداعــش، أثنــاء ســيطرته علــى القريــة الفتــرة بيــن 21 يوليــو 

إلــى 1 أكتوبــر الجــاري.

ــًا  ــا فعلي ــة تأمين ــن المنطق ــة، تأمي ــلحة المصري ــوات المس ــرى الق ــة، وباألح ــلطات المصري ــى الس ــي عل ينبغ
وحقيقيــًا لضمــان حمايــة األرواح وعــدم تكــرار تلــك الحــوادث، وكذلــك تقديــم البدائــل للنازحيــن حتــى يتمكنــوا 

ــم. ــم وبيوته ــة لمناطقه ــودة اآلمن ــن الع م

ووفقــًا لشــهادات عــدد مــن الســكان المحلييــن التقتهــم “مؤسســة ســيناء”، فــإن التفجيــر أصــاب عائلــة كاملــة، 
وهــم كل مــن:

القتلى:

- السيدة “وفاء سليم محمد”، 28 عام.

- السيدة “لمياء عيد حرب”، 17 عام.

- السيدة “فاطمة نصر عبد اللطيف”، 25 عام وهي “حامل في طفل”.

- الطفلة الرضيعة “ديما نور عيد”، 9 أشهر.

المصابون:

- السيد “أنور عيد حرب”، 26 عام ، وهو زوج السيدة “فاطمة”.

- الطفلة “سمية نور عيد”، 3 أعوام، ومصابة في حالة حرجة.

“بيان صحفي”
‘‘رحلوا ليعودوا.. وعادوا ليرحلوا !’’

بئر العبد: مقتل 3 سيدات ورضيعة وإصابة رجل وطفلة في 
انفجار عبوة ناسفة في قرية “إقطية”
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ــى بيوتهــا بموافقــة و إشــراف  ا إل ــي بــدأت بالعــودة مؤخــًر تُعــد هــذه العائلــة، واحــدة مــن عشــرات العائــات الت
ا جــراء ســيطرة “داعــش” علــى قــرى “قاطيــة” و”إقطيــة” و”المريــح”  الجيــش المصــري، بعدمــا نزحــوا منهــا اضطــراًر
ــا، بــدأت منــذ تاريــخ 21 يوليــو  و”الجنايــن”، التابعــة لمركــز “بئــر العبــد” غربــي ســيناء، لفتــرة بلغــت نحــو 70 يوًم
علــى إثــر هجــوم شــنّه التنظيــم علــى معســكر للجيــش يقــع فــي قريــة “رابعــة” فــي نفــس التاريــخ، ولــم يســمح 

لهــم الجيــش بالعــودة إلــى هــذه المناطــق إال فــي تاريــخ 10 أكتوبــر الجــاري.

ــى  ــودة إل ــون أرادوا الع ــا نازح ــب ضحيته ــي ذه ــاعة والت ــال 48 س ــا خ ــن نوعه ــة م ــي الثالث ــة ه ــذه الواقع ه
ــن”  ــة” و”الجناي ــي “قاطي ــي قريت ــل، ف ــة رج ــة، وإصاب ــاء وطفل ــل 3 نس ــيناء” مقت ــة س ــت “مؤسس ــم، إذ وثق منازله

ــر. ــخ 10 أكتوب ــي تاري ف

ــم تكــن نابعــة مــن غيــاب البدائــل فقــط، ولكــن أيضــا بســبب  ــي العــودة لبيوتهــم ل رغبــة النازحيــن الملحــة ف
ســيطرة الخــوف علــى األهالــي مــن أن تلقــى منازلهــم وقراهــم مصيــرا مشــابهًا للقــرى المدمــرة والمهجــرة فــي 
رفــح والشــيخ زويــد فــي الشــمال الشــرقي مــن ســيناء والتــي أخاهــا الجيــش قســريًا أو هجــر ســكانها بــا رجعــة.

ــا، والقــوات المســلحة  ــى عاتــق الســلطات المصريــة عموًم تؤكــد مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان أنــه يقــع عل
ــا لضمــان حمايــة األرواح، يتعيــن عليهــا ضمــان عــدم تكــرار  ــا تاًم خصوصًــا، واجــب تأميــن المنطقــة تأمينًــا فعلًي
ــن  ــة المواطني ــا بحماي ــي أداء التزامه ــت ف ــا أخفق ــى أنه ــة إل ــذه الواقع ــير ه ــوادث، إذ تش ــن الح ــوع م ــذا الن ه
لــزم جميــع أطــراف  وضمــان عودتهــم بآمــان إلــى مناطقهــم. تجــدر اإلشــارة إلــى أن القانــون اإلنســاني الدولــي ُي

ــي تســيطر عليهــا. ــي المناطــق الت ــن ف ــة للمدنيي ــر الحماي ــى أرض بوجــوب توفي ــي تســيطر عل ــزاع الت الن

ــن  ــال المدنيي ــة تط ــوائية ال تمييزي ــات عش ــي أداء هجم ــتمر ف ــش” يس ــم “داع ــع أن تنظي ــذه الوقائ ــن ه تبّي
ــى والجرحــى فــي صفــوف  ــى وقــوع ضحايــا مــن القتل ــى حــد ســواء، وهــو ســلوك خطيــر أفضــى إل والمقاتليــن عل
المدنييــن، وهــو مــا يخالــف للقانــون اإلنســاني الدولــي الــذي أوجــب التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن خــال 
ــًذا مهمــا كانــت طبيعــة الصــراع و  ــى ناف ــزاع المســلح، ويبق ــع أطــراف الن ــزم جمي ــي يل ــدأ أساس ــزاع، وهــو مب أي ن

ــف 1977. ــة جني ــي التفاقي ــق األول اإلضاف ــن الملح ــادة 48 م ــه الم ــا أكدت ــو م ــه، وه ــة ب ــراف المنخرط األط


