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ــى الحكومــة المصريــة أن توقــف فــورًا مــا يبــدو  قالــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان اليــوم الخميــس، إن عل

أنــه إخــاء وشــيك آلالف األســر فــي منطقــة مينــاء العريــش بدعــوى “تطويــره”. 

علــى الحكومــة أن تعيــد النظــر فــي خططهــا فــي هــذا الصــدد، وأن تســمح بنقــاش مجتمعــي حقيقــي وشــفاف، 

ــط  ــرض خط ــا، وأن تع ــل تنفيذه ــم قب ــا معه ــة جماعي ــل المتاح ــدرس البدائ ــكان وأن ت ــوت الس ــه ص ــمع في ُيس

ــة  ــاع ومكافح ــاد واالجتم ــري واالقتص ــل البح ــاالت النق ــي مج ــن ف ــتقلين متخصصي ــراء مس ــى خب ــروع عل المش

ــة. ــاره المتوقع ــة و آث ــه المتاح ــروع و بدائل ــدوى المش ــم ج ــاب لتقيي اإلره

توضــح تقاريــر إعاميــة، وبيانــات رســمية، باإلضافــة لشــهادات الســكان، أن لجــان شــكلتها الجهــات الحكوميــة 

قــد انتهــت تقريبــا فــي نوفمبــر 2018 مــن حصــر المنــازل المحيطــة بمينــاء العريــش تمهيــدا إلخائهــا وهــدم 

جميــع األعيــان المدنيــة بالمنطقــة، وذلــك وفقــا للقــرار 330 الــذي أصــدره الحقــًا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 

فــي يوليــو 2019 والذيــن يقضــي بنقــل ملكيــة كافــة األراضــي فــي منطقــة المينــاء إلــى وزارة الدفــاع.

ــذ 2013  ــام الجيــش المصــري من ــر التنفيــذي لمؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان، “ق ــال د. أحمــد ســالم، المدي ق

ــر  ــد تهجي ــن المنطقــة، واآلن يري ــر عشــرات اآلالف مــن ســكان ســيناء وهــدم منازلهــم تحــت دعــوى تأمي بتهجي

ــأن األول:  ــاب الش ــع أصح ــها م ــة ونقاش ــرة المتاح ــل الكثي ــة البدائ ــن دراس ــدال م ــر ب ــة التطوي ــن بحج آالف آخري

ــاذا ال  ــة، فلم ــول الحكوم ــا تق ــيناء كم ــي س ــح أهال ــة لصال ــو التنمي ــدف ه ــهم. إذا كان اله ــيناء أنفس ــي س أهال

ــدة!؟” ــرة واح ــو لم ــم ول ــة إليه ــتمع الحكوم تس

ــو  ــى نح ــع عل ــا تق ــراد إخائه ــة الم ــح إن المنطق ــة توض ــى خريط ــنة 2019 عل ــي 330 لس ــرار السيس ــتمل ق  اش

ــة  ــات المرفق ــوق اإلنســان الخريطــة واإلحداثي ــش. راجعــت مؤسســة ســيناء لحق ــاء العري ــط بمين ــًا تحي 371 فدان

بالقــرار، المنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 27 مكــرر فــي 9 يوليــو 2019، ووجــدت إن المنطقة المخطــط إخائها 

ــاء ســكنية  وكذلــك منطقــة شــاليهات ســاحلية. ستشــمل أحي

بيان صحفي
“أنصتوا للسكان ولو مرة واحدة”

على الحكومة المصرية أن توقف مشروع إخاء منطقة
ميناء العريش في شمال سيناء وتدرس البدائل
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ــن  ــدو ل ــا يب ــى م ــة عل ــات الحكومي ــش والجه ــرار إال أن الجي ــي الق ــددة ف ــات مح ــة بإحداثي ــود خريط ــم وج وبرغ

تلتــزم بتلــك اإلحداثيــات فقــط بــل ســتمد خطــط التهجيــر إلــى خــارج اإلحداثيــات الموضحــة، حيــث قــال أهالــي 

ــازل  ــي إلحصــاء المن ــال األســبوع الماض ــم خ ــن زاروا منطقته ــن حكوميي ــة “شــاليهات الســعد” إن موظفي منطق

ــد إلخائهــا. ــي التمهي ــذي يعن ــراء ال وترقيمهــا، وهــو اإلج

قامــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان بالتحقــق مــن صحــة فيديوهــات نُشــرت فــي األســبوع األخيــر مــن ينايــر 

ــى جــروب فيــس بــوك بإســم “منطقــة شــاليهات الســعد فــي خطــر”، ويظهــر فيهــا احتجــاج عــدد مــن ســكان  عل

المنطقــة علــى خطــط اإلخــاء. 

قالــت امــرأة مــن الســكان تظهــر فــي فيديــو منشــور بتاريــخ 24 ينايــر: “أنــا بنيــت بيتــي مــن تعبــي وشــقاي 25 

ســنة، حيعوضونــا بإيــه أو هيدونــا إيــه؟ ده جزاءنــا إننــا بنعمــر ســيناء ووقفنــا مــع الجيــش؟”

تحدثنا إلى أحد المسئوليين الحكوميين الحاليين في قطاع النقل البحري عن رأيه في القرار، فقال:

ــة  ــكني لمدين ــل الس ــارج التكت ــد خ ــاء جدي ــاء مين ــو بن ــتراتيجي، ه ــتوى االس ــى المس ــدوى عل ــر ج ــل األكث “إن الح

العريــش، حيــث يوجــد فــي شــمال ســيناء قرابــة 200 كــم ســواحل غيــر مســتغلة، خصوصــا المنطقــة غــرب مدينة 

الشــيخ زويــد أو غــرب مدينــة العريــش وهــي مناطــق واعــدة جــدًا يمكــن ربطهــا بســهولة بشــبكة طــرق تجاريــة 

ــاء جديــد ســيجنب الحكومــة  ــي وســط ســيناء، كمــا أن إنشــاء مين ــة ف ــاء بمنطقــة الصناعــات الثقيل تربــط المين

تكاليــف التعويضــات التــي ستســددها للمتضرريــن”. 

 وأضــاف: “انشــاء مينــاء جديــد ســيوفر فرصــة حقيقــة إلنشــاء المينــاء وفــق معاييــر قياســية فيما يخص المســتوى 

التشــغيلي، الســعة التخزينيــة، إمكانيــة إعــادة ترتيــب مواقــع الخدمــات أو التوســعات المســتقبلية وهــي اعتبارات 

صعــب تحقيقهــا ومراعاتهــا فــي المينــاء الحالــي الــذي أنشــأ عــام 25 أبريــل 1987 كمينــاء صيــد قبــل صــدور قــرار 

جمهــوري 221 لســنة 1996 بتحويلــه لمينــاء تجاري”.

النائــب فــي البرلمــان المصــري “رحمــي بكيــر”  كتــب منشــورًا علــى صفحتــه فــي فيــس بــوك بتاريــخ 26 ينايــر، جاء 

ــر مــن تجاربهــا الســابقة  ــر وإخــاء الســكان، وتأخــذ العب ــي تهجي ــد النظــر ف ــى الحكومــة أن تعي ــه: “يجــب عل في

ــة والمواطــن” ، وأضــاف أن “األضــرار ســوف  ــن الدول ــدة بي ــق فجــوات جدي ــي لخل ــا داع ــن، ف ــر المدنيي ــي تهجي ف

تلحــق بأكثــر مــن 4000 أســرة والمســئولين قادريــن علــى تفــادي ذلــك”.



3

البيان : 7     التاريخ : 2021.01.28

ــاني  ــي اإلنس ــون الدول ــلم( والقان ــة الس ــي حال ــق ف ــان )المنطب ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــن القان ــر كا م يحظ

ــي حــاالت اســتثنائية محــددة  ــام إال ف ــكل ع ــازل بش ــري وهــدم المن ــر القس ــة الحــرب( التهجي ــي حال ــق ف )المنطب

ــات  ــز للحكوم ــي ال يجي ــون الدول ــى أن القان ــلحة. عل ــات مس ــة أو جماع ــر بيئي ــن مخاط ــكان م ــن الس ــل تأمي مث

ــي إطــار ضمانــات صارمــة تشــمل  ــر أي حلــول أخــرى، وف ــم تتواف ــر، إذا ل ــر القســري إال كمــاذٍ أخي اللجــوء للتهجي

التناســبية والمعقوليــة والشــفافية والنقــاش المســبق مــع الســكان المحلييــن ودراســة كافــة الحلــول والبدائــل 

األخــرى. وفــي حالــة اســتحالة تفــادي التهجيــر ينبغــي علــى الحكومــات أن تقــدم التعويضــات العادلــة، بطريقــة 

ــى  ــابيع عل ــة )أس ــرات معقول ــاء بفت ــل اإلخ ــكان قب ــر الس ــي أن يُخط ــا ينبغ ــاء، كم ــة اإلخ ــل عملي ــفافة، وقب ش

األقــل( وأن تســاعدهم الحكومــة فــي إيجــاد ســكن بديــل مائــم. كمــا ينــص القانــون الدولــي علــى أن األرض ال 

يمكــن تعويضهــا بالمــال فقــط وإنمــا بــأرض بديلــة بنفــس الخصائــص تحافــظ علــى حيــاة الســكان وعاداتهــم 

ــة. ــى درجــة ممكن ــى أقص وتقاليدهــم إل

فــي عمليــات التهجيــر القســري الســابقة التــي قــام بهــا الجيــش فــي شــمال ســيناء، لــم تــراِع القــوات المســلحة 

أي مــن تلــك المعاييــر علــى اإلطــاق. ويتخــوف ســكان منطقــة المينــاء مــن أن ينطبــق ذلــك علــى وضعهــم.


