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قالــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان إن تصريحــات محافــظ شــمال ســيناء اللــواء محمــد عبدالفضيــل شوشــة 

األخيــرة الصــادرة فــي 5 يونيــو 2021 بخصــوص آليــة التســكين فــي مبانــي مــا يســمّى بـ”رفــح الجديــدة” كانــت 

“صادمــة”، إذ توضــح أن الدولــة تخطــط لبيــع تلــك الشــقق الســكنية وليــس منحهــا مجانــا للمهجريــن كبديــل 

لمســاكنهم المهدمــة. توضــح تلــك التصريحــات مجــددا أن الدولــة المصريــة مصممــة علــى االســتهانة بحيــاة 

ــم  ــن تقدي ــس ع ــك بالتقاع ــيناء وذل ــمال س ــرى ش ــدن وق ــن م ــريا م ــن قس ــن المهجري ــرات اآلالف م ــوق عش وحق

التعويضــات المالئمــة والســكن المالئــم البديــل، والجــور علــى كافــة الضمانــات التــي يكفلهــا القانــون الدولــي 

لحقــوق اإلنســان ضــد التهجيــر القســري.

جــاءت تصريحــات اللــواء عبدالفضيــل شوشــة أثنــاء جولــة تفقديــة فــي منطقــة الســبيل غــرب مدينــة العريــش، 

حيــث وجــه لــه عــدد مــن المواطنيــن المهجريــن مــن رفــح اســئلة تتعلــق بإمكانيــة عودتهــم لقراهــم، وذلــك فــي 

ظــل تواجــد عــدد مــن الصحفييــن المحلييــن، ويظهــر جــزء مــن الحــوار الــذي دار بينهــم فــي مقطــع فيديــو علــى 

الصفحــة الرســمية للعالقــات العامــة واالعــالم لمحافظــة شــمال ســيناء.

ــن  ــريا والتربــح ماديــا م ــن قس ــاة المهجري ــتثمار فــي معان ــيناء: “االس ــة س ــر مؤسس ــالم مدي ــد س ــال أحم ق

تســكينهم بــدال مــن توفيــر التعويضــات الســريعة والمالئمــة بعــد 8 ســنوات مــن حمــالت التهجيــر والهــدم هــو 

انتهــاك صــادم ووقــح، ُيضــاف لســجل الحكومــة المصريــة الحاليــة فــي دهــس حقــوق المواطنيــن الســيناويين”.

وتأتــي تصريحــات المحافــظ عبــد الفضيــل شوشــة لتلقــي الضــوء علــى اســتمرار الجــور علــى حقــوق المواطنيــن، 

ــى ســؤال  ــه عل ــد إجابت ــي عن ــظ ف ــال المحاف ــث ق ــادي. حي ــح م ــى رب ــم للحصــول عل ــي معاناته ــل واالســتثمار ف ب

ــالش ده  ــو ب ــال: “أب ــادي، وق ــل م ــتكون بمقاب ــا س ــدة أنه ــح الجدي ــي رف ــكنية ف ــدات الس ــراء الوح ــدم ش ــول مق ح

مفيــش”. 

ويتضــح مــن تصريحــات المحافــظ أن المبلــغ ســيكون كبيــرا، حيــث قــال إنــه لــن يكــون شــبيها بآليــة التســكين 

ــو 1100  ــر نح ــن بتأجي ــض المهجري ــة لبع ــمحت الدول ــي س ــش والت ــي العري ــي ف ــكن االجتماع ــارات الس ــي عم ف

وحــدة ســكنية )شــقة( فيهــا فــي 2020 مقابــل أســعار مدعومــة حكوميــا. وتقع ما يســمى بـــمدينة “رفــح الجديدة” 

بيان صحفي
تصريحات محافظ شمال سيناء عن “بيع” رفح الجديدة إهانة جديدة 

للمهجرين قسريا
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فــي شــرق الشــيخ زويــد علــى الطريــق الدولــي رفــح العريــش عنــد منطقــة الوفــاق، وقــد أعلنــت عنهــا الحكومــة 

فــي 2015 كمشــروع إســكان للمهجّريــن مــن منازلهــم فــي مناطــق رفــح. إال أنــه وحتــى اآلن لــم يتــم تســليم أي 

وحــدات ســكنية فيهــا ألي مواطــن. كمــا لــم توضــح الســلطات آليــة الحصــول علــى شــقة فــي تلــك المبانــي.

ــي  ــيناء ف ــاء س ــن أبن ــن م ــا للمهجري ــكن فيه ــة” للس ــتكون “األولوي ــارات س ــك العم ــظ إن تل ــال المحاف ــا ق كم

المحافظــات األخــرى مثــل الشــرقية والقاهــرة واإلســماعيلية. لكــن تصريحاتــه يبــدو أنها أيضــا تعنــي أن الوحدات 

الســكنية فــي “رفــح الجديــدة” ســتكون أيضــا متاحــة لــكل مــن يســتطيع أن يدفــع، ممــا يعنــي أن الدولــة تتعامــل 

مــع رفــح الجديــدة كمشــروع اســتثماري وليــس كآليــة تعويــض للمتضرريــن والمهجريــن. 

قــال “منصــور”، مواطــن مــن قــرى رفــح المهجــرة، لمؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان: “المعلومــات المتداولــة بيــن 

ــة  ــا مــن قري ــن اجيبهــا؟ أن ــه مصــري، مــن وي ــف جني ــى وحــدة ســكنية هــو 70 أل ــدم الحصــول عل ــي أن مق األهال

الطايــرة ومثلــي مئــات تــم تهجيرنــا منــذ 4 ســنوات وبيوتنــا انهدمــت ومخدنــاش أي تعويضــات، واهلل وال جنيــه 

ــي الوحيــد بعــد تجريــف مزرعتــي، وطبعــا مــا اخــدت تعويــض عــن مزرعتــي زيهــا زي  واحــد، وفقــدت مصــدر دخل

البيــت، حتــى اللــي خــد تعويــض عــن هــدم بيتــه فــي رفــح بعــد كل الســنوات هــذي وهــو بيدفــع ايجــار بالغالــي 

وبيصــرف علــى عيالــه، مضلــش عنــده اللــي يخليــه قــادر يشــتري شــقة فــي رفــح الجديــدة”.

أشــار المحافــظ فــي حديثــه إلــى االنتهــاء مــن إنشــاء نحــو 84 عمــارة ســكنية فــي مدينــة رفــح الجديــدة بإجمالــي 

1344 وحــدة ســكنية،  منهــم 41 عمــارة جاهــزة بإجمالــي 656 وحــدة ســكنية و43 عمــارة تحــت التنفيــذ بإجمالــي 

عــدد 688 وحــدة ســكنية، وأضــاف إنــه مــن المزمــع إنشــاء 200 منــزل بــدوي خــالل المرحلــة األولى، لكــن الحصول 

عليهــا ســيكون أيضــا بمقابــل مــادي، ولــم يوضــح متــى يمكــن البــدء فــي تســكين األهالــي.

ــر  ــات التهجي ــدة لعملي ــادات المتصاع ــه االنتق ــي وج ــي 2015 ف ــرة ف ــدة ألول م ــح الجدي ــن رف ــة ع ــت الحكوم أعلن

واإلخــالء القســري ألبنــاء ســيناء، زاعمــة أنــه ســيتم تســكين المهجريــن فــي تلــك المدينــة الجديــدة. حيــث أصــدر 

مجلــس الــوزراء القــرار 2021 لســنة 2015 )عــدد 13 أغســطس 2015 مــن الجريــدة الرســمية( بتخصيــص نحو 535 

فــدان لبنــاء رفــح الجديــدة. لكــن لــم يتــم وضــع حجــر األســاس للمشــروع إال فــي 2018. واعتــرف الرئيس السيســي 

فــي تصريحاتــه بتأخــر العمــل فــي المدينــة بســبب الظــروف األمنيــة. وتكثــف الحديــث الحكومــي الرســمي مــن 

ــالل  ــروع خ ــذا المش ــن ه ــمي، ع ــر الرس ــي غي ــك اإلعالم ــش، وكذل ــة والجي ــي الحكوم ــؤولين ف ــار المس ــالل كب خ
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ــويق  ــام والتس ــذا االهتم ــن ه ــن، لك ــحري للمهجري ــل الس ــو الح ــه ه ــي وكأن ــكل يوح ــة بش ــنوات الماضي الس

ــي توضــح إن المشــروع هــو مســألة اســتثمارية  ــرة الت ــا مــع تصريحــات المحافــظ األخي اإلعالمــي يتناقــض جذري

ــا  ــازه فعلي ــم إنج ــث أن مات ــى األرض، حي ــاز عل ــم اإلنج ــع حج ــة م ــدا اإلعالمي ــك البروباجن ــض تل ــا تتناق ــة، كم بحت

بشــكل نهائــي حتــى اآلن هــو مــا يقــارب نصــف المرحلــة األولــى مــن المشــروع بعــدد 41 عمــارة ســكنية وان 43 

عمــارة مــا زالــت فــي مراحلهــا النهائيــة.

ــح –  ــة رف ــكان مدين ــدد س ــإن ع ــام 2017 ف ــي ع ــورة ف ــاء المنش ــة واإلحص ــزي للتعبئ ــاز المرك ــات الجه ــًا لبيان وفق

ــد  ــي بع ــا – كان نحــو 75537 نســمة، وعــدد األســر كان 16770 أســرة. بالتال ــي هدمــت بشــكل كامــل تقريب والت

ــن  ــكان المهجري ــع للس ــإن حجــم االســتيعاب المتوق ــدة ف ــح الجدي ــالن الحكومــة عــن رف ــرور 6 ســنوات مــن إع م

ــي األســر. ــن يتعــدى %9 مــن إجمال ــدة ل ــة الجدي ــح داخــل المدين قســرًا مــن رف

ــن يشــتكي للمحافــظ  ــذي نشــرته محافظــة شــمال ســيناء أحــد الســكان المحليي ــو ال كمــا أظهــر مقطــع الفيدي

ــن  ــظ ع ــأل المحاف ــى اآلن ويس ــة حت ــة العازل ــل المنطق ــع داخ ــه الواق ــن منزل ــًا ع ــًا مالي ــه تعويض ــدم تلقي ــن ع م

ــا  ــه تمام ــظ تجاهل ــن المحاف ــدة. لك ــح الجدي ــة رف ــي مدين ــكنية ف ــدة س ــض بوح ــذا التعوي ــتبدال ه ــة اس امكاني

ــر  ــر تقري ــي كان آخ ــة والت ــة الموثوق ــر الحقوقي ــن التقاري ــم م ــى الرغ ــك عل ــكالم دا”. وذل ــش ال ــه “مفي ــا إن زاعم

هيومــن رايتــس ووتــش، بالتعــاون مــع مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان، فــي مــارس 2021 والــذي أشــار إلــى أن 

ــر  ــى تعويضــات غي ــر منهــم حصــل عل ــى تعويضــات والكثي ــوا عل ــم يحصل ــن ل ــاء ســيناء المهجري اآلالف مــن أبن

ــة. كافي

كمــا أوضــح المحافــظ إن مــا ُيطلــق عليــه “التجمعــات التنمويــة” فــي وســط وجنــوب ســيناء ســتكون متاحــة لــكل 

المصرييــن وليســت للمهجريــن مــن أبنــاء ســيناء فقــط ممــا يعــزز النظــرة لــكل تلــك المشــروعات كمشــروعات 

ــت  ــن أنهكتهــم حــرب طال ــة للتربــح منهــا، وليســت خدمــات تقــدم للســيناويين الذي اســتثمارية، تهــدف الدول

منــذ 2013 وقضــت علــى مصــادر دخــل اآلالف منهــم. ويتناقــض ذلــك بشــدة مــع تصريحــات الرئيــس السيســي 

عــن تلــك المشــروعات والتــي يذكرهــا فــي ســياق الحديــث عــن البدائــل الســكنية المقدمــة للســيناويين.فعلى 

ســبيل المثــال وفــي خطــاب ألقــاه فــي أكتوبــر 2019 ورفــض فيــه االعتــراف بالتهجيــر القســري وقــال – علــى خــالف 

الحقيقــة - إن كل المهجريــن تلقــوا تعويضــات،
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ــة  ــي أماكــن مــدن كامل ــاس وبنبن ــاش الن ــا مضيعن ــاس لكــن احن ــا الن ــاًل اخلين ــا فع ــي: “احن ــال الرئيــس السيس ق

ــي احنــا بنعملهــا  ــي تانــي وتالــت ورابــع، والمجتمعــات البدويــة الل ــى هنــا خــش، ونبن رفــح الجديــدة بقولــه تعال

ــي  ــيناء و12 ف ــوب س ــي جن ــم 14 ف ــع منه ــا، 26 تجم ــدوا فيه ــوا وتقع ــم تدخل ــزه انك ــص جاه ــت تخل ــي قرب الل

شــمال ســيناء، التجمــع عبــارة عــن آبــار ميــاه وأراضــي زراعيــة وبيــوت مبنيــة بالطريقــة اللــي اهالينــا فــي ســيناء 

ــوا يعيشــوا فيهــا.” يحب

كمــا يتناقــض أداء الحكومــة فــي تنفيــذ التصميــم المعمــاري لمشــروع رفــح الجديــدة مــع مــا اعتــاده أهــل ســيناء، 

ــة  ــدات منفصل ــي وح ــدة ف ــة الممت ــم العائل ــوت تض ــي بي ــكن ف ــن الس ــد، م ــيخ زوي ــح والش ــق رف ــة مناط وخاص

ويحطيهــا )حــوش( أو مــزارع. وكانــت دراســة أعدهــا المجلــس التخصصــي لتنميــة المجتمــع، بتكليــف مــن رئيــس 

ــا  ــالل فحصه ــت خ ــد توصل ــر 2014، ق ــي نوفمب ــة ف ــة الجمهوري ــه رئاس ــذي أصدرت ــان ال ــًا للبي ــة وفق الجمهوري

ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــل يحق ــي متكام ــع عمران ــدة” كمجتم ــح الجدي ــة “رف ــاء مدين ــروع إنش ــذ مش ــات تنفي آللي

ألهالــي مدينــة رفــح، إلــى نتائــج منهــا طــرح مقتــرح إلنشــاء مجتمــع عمرانــي متكامــل وحديــث فــي شــمال ســيناء، 

ــي مدينــة رفــح.  ــي ألهال ــراث الثقاف راعــي األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والت ُي

إال أن مــا هــو معــروف عــن المشــروع مــن خــالل صــور األقمــار الصناعيــة و الفيديوهــات الحصريــة التــي حصلنــا 

عليهــا ألعمــال االنشــاءات الجاريــة تظهــر أن األبــراج الســكنية المرتفعــة ذات الوحــدات )الشــقق( الصغيــرة نســبيا 

ــر  ــذي يعتب ــر ال ــط، األم ــبة %4 فق ــة نس ــوت البدوي ــل البي ــا تمث ــروع بينم ــي المش ــن إجمال ــبة %96 م ــل نس تمث

ــي الحكومــة إلجــراء  ــده ويعكــس عــدم تبن ــي وعاداتــه وتقالي ــة للمجتمــع المحل ــة الثقافي تجاهــال شــديدًا للهوي

حــوار مجتمعــي جــاد مــع الســكان المحلييــن.

ــدم  ــرًا وه ــكان قس ــر الس ــار تهجي ــا لخي ــي لجوئه ــه ف ــت ب ــا قام ــة م ــم فداح ــة أن تفه ــلطات المصري ــى الس عل

ــا  ــة لتقصيره ــاب، باإلضاف ــة اإلره ــوى مكافح ــم بدع ــادر رزقه ــى مص ــاء عل ــم والقض ــف مزارعه ــم وتجري منازله

ــي مناطــق نزوحهــم، وعــدم تعويضهــم  ــدة ف ــاة جدي ــي إيجــاد فــرص حي ــن ف ــز فــرص النازحي ــي تعزي الواضــح ف

ــمح  ــور أن تس ــم ف ــن ألراضيه ــي المهجري ــودة األهال ــي ع ــون الدول ــم القان ــًا. يحت ــًا ومعنوي ــق مادي ــكل الئ بش

الظــروف بذلــك. كمــا أنــه علــى الســلطات أن تقــدم التعويضــات الماديــة والمعنويــة مقدمــا وليــس بعــد ســنوات 
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مــن التهجيــر. كمــا أن األرض البــد أن يتــم تعويضهــا بــأرض مماثلــة أو أفضــل منهــا وليــس فقــط بالمــال. كمــا 

أن القانــون الدولــي واضــح فــي النــص علــى أن التعويضــات ينبغــي أن تشــمل كل الخســائر الماديــة واالقتصادية 

ــر.  ــبب التهجي ــي بس ــي تحملهــا األهال ــة الت ــة والمعنوي واالجتماعي


