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“بيان صحفي”
‘‘رحلوا ليعودوا ..وعادوا ليرحلوا !’’
بئر العبد :مقتل  3سيدات ورضيعة وإصابة رجل وطفلة في
انفجار عبوة ناسفة في قرية “إقطية”
قال ــت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان ،إن الجي ــش س ــمح مؤخ ــرا بع ــودة المئ ــات م ــن النازحي ــن م ــن ق ــرى مدين ــة
بئ ــر العب ــد بش ــمال س ــيناء بإش ــراف كام ــل من ــه ،و إن عب ــوة ناس ــفة انفج ــرت ،الي ــوم  12أكتوب ــر  ،2020ف ــي قري ــة
“إقطي ــة” التابع ــة لمرك ــز مدين ــة “بئ ــر العب ــد” غرب ــي س ــيناء ،أثن ــاء م ــرور س ــيارة مدني ــة ف ــي أح ــد ش ــوارع القري ــة،
أس ــفر االنفج ــار ع ــن مقت ــل  3س ــيدات ورضيع ــة وإصاب ــة رج ــل وطفل ــة صغي ــرة .ويرج ــح أن العب ــوة الناس ــفة زرعه ــا
تنظي ــم “والي ــة س ــيناء” ،وه ــي جماع ــة محلي ــة تنتم ــي لداع ــش ،أثن ــاء س ــيطرته عل ــى القري ــة الفت ــرة بي ــن  21يولي ــو
إل ــى  1أكتوب ــر الج ــاري.
ينبغــي علــى الســلطات المصريــة ،وباألحــرى القــوات المســلحة المصريــة ،تأميــن المنطقــة تأمينــا فعليــاً
وحقيقي ـاً لضم ــان حماي ــة األرواح وع ــدم تك ــرار تل ــك الح ــوادث ،وكذل ــك تقدي ــم البدائ ــل للنازحي ــن حت ــى يتمكن ــوا
م ــن الع ــودة اآلمن ــة لمناطقه ــم وبيوته ــم.
ووفق ـاً لش ــهادات ع ــدد م ــن الس ــكان المحليي ــن التقته ــم “مؤسس ــة س ــيناء” ،ف ــإن التفجي ــر أص ــاب عائل ــة كامل ــة،
وه ــم كل م ــن:
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.
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تُع ــد ه ــذه العائل ــة ،واح ــدة م ــن عش ــرات العائ ــات الت ــي ب ــدأت بالع ــودة مؤخ ـرًا إل ــى بيوته ــا بموافق ــة و إش ــراف
الجي ــش المص ــري ،بعدم ــا نزح ــوا منه ــا اضط ــرارًا ج ــراء س ــيطرة “داع ــش” عل ــى ق ــرى “قاطي ــة” و”إقطي ــة” و”المري ــح”
و”الجناي ــن” ،التابع ــة لمرك ــز “بئ ــر العب ــد” غرب ــي س ــيناء ،لفت ــرة بلغ ــت نح ــو  70يومًــا ،ب ــدأت من ــذ تاري ــخ  21يولي ــو
عل ــى إث ــر هج ــوم ش ــنّه التنظي ــم عل ــى معس ــكر للجي ــش يق ــع ف ــي قري ــة “رابع ــة” ف ــي نف ــس التاري ــخ ،ول ــم يس ــمح
له ــم الجي ــش بالع ــودة إل ــى ه ــذه المناط ــق إال ف ــي تاري ــخ  10أكتوب ــر الج ــاري.
هــذه الواقعــة هــي الثالثــة مــن نوعهــا خــال  48ســاعة والتــي ذهــب ضحيتهــا نازحــون أرادوا العــودة إلــى
منازله ــم ،إذ وثق ــت “مؤسس ــة س ــيناء” مقت ــل  3نس ــاء وطفل ــة ،وإصاب ــة رج ــل ،ف ــي قريت ــي “قاطي ــة” و”الجناي ــن”
فــي تاريــخ  10أكتوبــر.
رغب ــة النازحي ــن الملح ــة ف ــي الع ــودة لبيوته ــم ل ــم تك ــن نابع ــة م ــن غي ــاب البدائ ــل فق ــط ،ولك ــن أيض ــا بس ــبب
س ــيطرة الخ ــوف عل ــى األهال ــي م ــن أن تلق ــى منازله ــم وقراه ــم مصي ــرا مش ــابه اً للق ــرى المدم ــرة والمهج ــرة ف ــي
رف ــح والش ــيخ زوي ــد ف ــي الش ــمال الش ــرقي م ــن س ــيناء والت ــي أخاله ــا الجي ــش قس ــري اً أو هج ــر س ــكانها ب ــا رجع ــة.
تؤك ــد مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان أن ــه يق ــع عل ــى عات ــق الس ــلطات المصري ــة عمومًــا ،والق ــوات المس ــلحة
خصوصًــا ،واج ــب تأمي ــن المنطق ــة تأمينًــا فعل يًــا تامًــا لضم ــان حماي ــة األرواح ،يتعي ــن عليه ــا ضم ــان ع ــدم تك ــرار
هــذا النــوع مــن الحــوادث ،إذ تشــير هــذه الواقعــة إلــى أنهــا أخفقــت فــي أداء التزامهــا بحمايــة المواطنيــن
وضم ــان عودته ــم بآم ــان إل ــى مناطقه ــم .تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن القان ــون اإلنس ــاني الدول ــي يُل ــزم جمي ــع أط ــراف
الن ــزاع الت ــي تس ــيطر عل ــى أرض بوج ــوب توفي ــر الحماي ــة للمدنيي ــن ف ــي المناط ــق الت ــي تس ــيطر عليه ــا.
تبيّــن هــذه الوقائــع أن تنظيــم “داعــش” يســتمر فــي أداء هجمــات عشــوائية ال تمييزيــة تطــال المدنييــن
والمقاتلي ــن عل ــى ح ــد س ــواء ،وه ــو س ــلوك خطي ــر أفض ــى إل ــى وق ــوع ضحاي ــا م ــن القتل ــى والجرح ــى ف ــي صف ــوف
المدنيي ــن ،وه ــو م ــا يخال ــف للقان ــون اإلنس ــاني الدول ــي ال ــذي أوج ــب التميي ــز بي ــن المدنيي ــن والمقاتلي ــن خ ــال
أي ن ــزاع ،وه ــو مب ــدأ أساس ــي يل ــزم جمي ــع أط ــراف الن ــزاع المس ــلح ،ويبق ــى ناف ـ ً
ـذا مهم ــا كان ــت طبيع ــة الص ــراع و
األط ــراف المنخرط ــة ب ــه ،وه ــو م ــا أكدت ــه الم ــادة  48م ــن الملح ــق األول اإلضاف ــي التفاقي ــة جني ــف .1977
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