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ــيناء أقدمــت  ــمالي س ــي ش ــة ف ــلطات األمني ــان أن الس ــهود عي ــن ش ــان م ــوق االنس ــيناء لحق علمــت مؤسســة س

فــي تاريــخ 17 نوفمبــر 2020، علــى إجبــار األهالــي الــذي يســكنون فــي المنــازل و“العشــش“ الواقعــة فــي األطــراف 

الجنوبيــة لحــي ”الغــزالن“ بمدينــة ”بئــر العبــد“، أجبرتهــم علــى إخالئهــا قســريًا دون إبــداء أي تفســيرات أو أســباب 

قانونيــة تبيــح هــذا التصــرف التعســفي.

ــرى  ــي“، ج ــة ”بل ــن قبيل ــالت م ــن العائ ــدد م ــكنها ع ــي يس ــة الت ــذه المنطق ــإن ه ــة، ف ــادر المؤسس ــًا لمص ووفق

إبالغهــم مــن الســلطات األمنيــة يــوم 16 نوفمبــر2020 بوجــوب مغــادرة منازلهــم، مهــددة مــن يبقــى باالعتقال، 

وذلــك بعــد إجــراءات أمنيــة عشــوائية تعســفية شــملت عــددًا كبيــرًا مــن الســكان فــي مدينــة ”بئــر العبــد“ وجــرت 

خاللهــا حملــة اعتقــاالت موســعة طالــت المئــات مــن المدنييــن الذيــن أخــذوا مــن محالهــم التجاريــة والشــوارع 

ــن  ــام عناصــر مســلحة يرجــح انتماؤهــم لداعــش بإختطــاف أحــد المدنيي ــة قي ــى خلفي ــة عل ــي هــذه الحمل . وتأت

المســيحيين األســبوع الماضــي فــي تاريــخ 2020.11.08 فــي واقعــة وثقتهــا مؤسســة ســيناء حينهــا.

تُعــد هــذه الممارســات، أنموذجــًا ونمطــًا متكــررًا تقــوم به الســلطات كإجــراءات عقابيــة جماعية تطــال المدنيين 

ــام  ــي قي ــهر الماض ــان الش ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــدت مؤسس ــث رص ــيناء، حي ــي س ــي ف ــرق أمن ــوع أي خ ــد وق بع

الســلطات الرســمية بمــن دخــول مواطنيــن يحملــون فــي بطاقاتهــم الشــخصية مــا يــدل علــى أنهم من ”الشــيخ 

زويــد“، حيــث منعتهــم مــن الدخــول للقــرى المحــررة مــن داعــش فــي ”بئــر العبــد“، وهــي قــرى ”قاطيــة“ و“إقطيــة“ 

ــح“ و“الجناين“. و“المري
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تؤكــد مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان علــى إدانتهــا لجميــع أشــكال وسياســات العقــاب الجماعــي، ملتزمــة فــي 

ــة، إذ  ــررات موجب ــري دون مب ــالء القس ــات اإلخ ــرت عملي ــي حظ ــانية، والت ــن اإلنس ــه القواني ــد علي ــا تؤك ــك بم ذل

ــر  ــري وتدمي ــالء القس ــدة أن ”اإلخ ــم المتح ــي األم ــة ف ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــة الحق أوضحــت لجن

ــة“،  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــد الخ ــر العه ــع معايي ــق م ــي ال يتف ــراء عقاب ــازل كإج المن

ــا  ــام 1977 فيم ــن لع ــا اإلضافيي ــام 1949 وبروتوكوليه ــف لع ــات جني ــتها اتفاقي ــي كّرس ــات الت ــف االلتزام ويخال

ــة. ــكات الخاص ــر الممتل ــن وتدمي ــكان المدنيي ــزوح الس ــص بن يخت

أجواء من الحزن واالنكسار رافقت استعدادات األهالي للنزوح


