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بيان صحفي
“أنصتوا للسكان ولو مرة واحدة”
على الحكومة المصرية أن توقف مشروع إخالء منطقة
ميناء العريش في شمال سيناء وتدرس البدائل
قال ــت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان الي ــوم الخمي ــس ،إن عل ــى الحكوم ــة المصري ــة أن توق ــف ف ــوراً م ــا يب ــدو
أن ــه إخ ــاء وش ــيك آلالف األس ــر ف ــي منطق ــة مين ــاء العري ــش بدع ــوى “تطوي ــره”.
عل ــى الحكوم ــة أن تعي ــد النظ ــر ف ــي خططه ــا ف ــي ه ــذا الص ــدد ،وأن تس ــمح بنق ــاش مجتمع ــي حقيق ــي وش ــفاف،
يُس ــمع في ــه ص ــوت الس ــكان وأن ت ــدرس البدائ ــل المتاح ــة جماعي ــا معه ــم قب ــل تنفيذه ــا ،وأن تع ــرض خط ــط
المشــروع علــى خبــراء مســتقلين متخصصيــن فــي مجــاالت النقــل البحــري واالقتصــاد واالجتمــاع ومكافحــة
اإلره ــاب لتقيي ــم ج ــدوى المش ــروع و بدائل ــه المتاح ــة و آث ــاره المتوقع ــة.
توض ــح تقاري ــر إعالمي ــة ،وبيان ــات رس ــمية ،باإلضاف ــة لش ــهادات الس ــكان ،أن لج ــان ش ــكلتها الجه ــات الحكومي ــة
ق ــد انته ــت تقريب ــا ف ــي نوفمب ــر  2018م ــن حص ــر المن ــازل المحيط ــة بمين ــاء العري ــش تمهي ــدا إلخالئه ــا وه ــدم
جمي ــع األعي ــان المدني ــة بالمنطق ــة ،وذل ــك وفق ــا للق ــرار  330ال ــذي أص ــدره الحق ـاً الرئي ــس عب ــد الفت ــاح السيس ــي
ف ــي يولي ــو  2019والذي ــن يقض ــي بنق ــل ملكي ــة كاف ــة األراض ــي ف ــي منطق ــة المين ــاء إل ــى وزارة الدف ــاع.
ق ــال د .أحم ــد س ــالم ،المدي ــر التنفي ــذي لمؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان“ ،ق ــام الجي ــش المص ــري من ــذ 2013
بتهجي ــر عش ــرات اآلالف م ــن س ــكان س ــيناء وه ــدم منازله ــم تح ــت دع ــوى تأمي ــن المنطق ــة ،واآلن يري ــد تهجي ــر
آالف آخري ــن بحج ــة التطوي ــر ب ــدال م ــن دراس ــة البدائ ــل الكثي ــرة المتاح ــة ونقاش ــها م ــع أصح ــاب الش ــأن األول:
أهالــي ســيناء أنفســهم .إذا كان الهــدف هــو التنميــة لصالــح أهالــي ســيناء كمــا تقــول الحكومــة ،فلمــاذا ال
تس ــتمع الحكوم ــة إليه ــم ول ــو لم ــرة واح ــدة!؟”
اشــتمل قــرار السيســي  330لســنة  2019علــى خريطــة توضــح إن المنطقــة المــراد إخالئهــا تقــع علــى نحــو
 371فدان ـاً تحي ــط بمين ــاء العري ــش .راجع ــت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان الخريط ــة واإلحداثي ــات المرفق ــة
بالق ــرار ،المنش ــور بالجري ــدة الرس ــمية ع ــدد  27مك ــرر ف ــي  9يولي ــو  ،2019ووج ــدت إن المنطقة المخط ــط إخالئها
ستش ــمل أحي ــاء س ــكنية وكذل ــك منطق ــة ش ــاليهات س ــاحلية.
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وبرغــم وجــود خريطــة بإحداثيــات محــددة فــي القــرار إال أن الجيــش والجهــات الحكوميــة علــى مــا يبــدو لــن
تلت ــزم بتل ــك اإلحداثي ــات فق ــط ب ــل س ــتمد خط ــط التهجي ــر إل ــى خ ــارج اإلحداثي ــات الموضح ــة ،حي ــث ق ــال أهال ــي
منطق ــة “ش ــاليهات الس ــعد” إن موظفي ــن حكوميي ــن زاروا منطقته ــم خ ــال األس ــبوع الماض ــي إلحص ــاء المن ــازل
وترقيمه ــا ،وه ــو اإلج ــراء ال ــذي يعن ــي التمهي ــد إلخالئه ــا.
قام ــت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان بالتحق ــق م ــن صح ــة فيديوه ــات نُش ــرت ف ــي األس ــبوع األخي ــر م ــن يناي ــر
عل ــى ج ــروب في ــس ب ــوك بإس ــم “منطق ــة ش ــاليهات الس ــعد ف ــي خط ــر” ،ويظه ــر فيه ــا احتج ــاج ع ــدد م ــن س ــكان
المنطق ــة عل ــى خط ــط اإلخ ــاء.
قال ــت ام ــرأة م ــن الس ــكان تظه ــر ف ــي فيدي ــو منش ــور بتاري ــخ  24يناي ــر“ :أن ــا بني ــت بيت ــي م ــن تعب ــي وش ــقاي 25
س ــنة ،حيعوضون ــا بإي ــه أو هيدون ــا إي ــه؟ ده جزاءن ــا إنن ــا بنعم ــر س ــيناء ووقفن ــا م ــع الجي ــش؟”
تحدثنا إلى أحد المسئوليين الحكوميين الحاليين في قطاع النقل البحري عن رأيه في القرار ،فقال:
“إن الح ــل األكث ــر ج ــدوى عل ــى المس ــتوى االس ــتراتيجي ،ه ــو بن ــاء مين ــاء جدي ــد خ ــارج التكت ــل الس ــكني لمدين ــة
العري ــش ،حي ــث يوج ــد ف ــي ش ــمال س ــيناء قراب ــة  200ك ــم س ــواحل غي ــر مس ــتغلة ،خصوص ــا المنطق ــة غ ــرب مدينة
الش ــيخ زوي ــد أو غ ــرب مدين ــة العري ــش وه ــي مناط ــق واع ــدة ج ــداً يمك ــن ربطه ــا بس ــهولة بش ــبكة ط ــرق تجاري ــة
ترب ــط المين ــاء بمنطق ــة الصناع ــات الثقيل ــة ف ــي وس ــط س ــيناء ،كم ــا أن إنش ــاء مين ــاء جدي ــد س ــيجنب الحكوم ــة
تكالي ــف التعويض ــات الت ــي ستس ــددها للمتضرري ــن”.
وأض ــاف“ :انش ــاء مين ــاء جدي ــد س ــيوفر فرص ــة حقيق ــة إلنش ــاء المين ــاء وف ــق معايي ــر قياس ــية فيما يخص المس ــتوى
التش ــغيلي ،الس ــعة التخزيني ــة ،إمكاني ــة إع ــادة ترتي ــب مواق ــع الخدم ــات أو التوس ــعات المس ــتقبلية وه ــي اعتبارات
صع ــب تحقيقه ــا ومراعاته ــا ف ــي المين ــاء الحال ــي ال ــذي أنش ــأ ع ــام  25أبري ــل  1987كمين ــاء صي ــد قب ــل ص ــدور ق ــرار
جمه ــوري  221لس ــنة  1996بتحويل ــه لمين ــاء تجاري”.
النائ ــب ف ــي البرلم ــان المص ــري “رحم ــي بكي ــر” كت ــب منش ــوراً عل ــى صفحت ــه ف ــي في ــس ب ــوك بتاري ــخ  26يناي ــر ،جاء
في ــه“ :يج ــب عل ــى الحكوم ــة أن تعي ــد النظ ــر ف ــي تهجي ــر وإخ ــاء الس ــكان ،وتأخ ــذ العب ــر م ــن تجاربه ــا الس ــابقة
ف ــي تهجي ــر المدنيي ــن ،ف ــا داع ــي لخل ــق فج ــوات جدي ــدة بي ــن الدول ــة والمواط ــن”  ،وأض ــاف أن “األض ــرار س ــوف
تلح ــق بأكث ــر م ــن  4000أس ــرة والمس ــئولين قادري ــن عل ــى تف ــادي ذل ــك”.
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يحظــر كال مــن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان (المنطبــق فــي حالــة الســلم) والقانــون الدولــي اإلنســاني
(المنطب ــق ف ــي حال ــة الح ــرب) التهجي ــر القس ــري وه ــدم المن ــازل بش ــكل ع ــام إال ف ــي ح ــاالت اس ــتثنائية مح ــددة
مثــل تأميــن الســكان مــن مخاطــر بيئيــة أو جماعــات مســلحة .علــى أن القانــون الدولــي ال يجيــز للحكومــات
اللج ــوء للتهجي ــر القس ــري إال كم ــاذٍ أخي ــر ،إذا ل ــم تتواف ــر أي حل ــول أخ ــرى ،وف ــي إط ــار ضمان ــات صارم ــة تش ــمل
التناس ــبية والمعقولي ــة والش ــفافية والنق ــاش المس ــبق م ــع الس ــكان المحليي ــن ودراس ــة كاف ــة الحل ــول والبدائ ــل
األخ ــرى .وف ــي حال ــة اس ــتحالة تف ــادي التهجي ــر ينبغ ــي عل ــى الحكوم ــات أن تق ــدم التعويض ــات العادل ــة ،بطريق ــة
شــفافة ،وقبــل عمليــة اإلخــاء ،كمــا ينبغــي أن يُخطــر الســكان قبــل اإلخــاء بفتــرات معقولــة (أســابيع علــى
األق ــل) وأن تس ــاعدهم الحكوم ــة ف ــي إيج ــاد س ــكن بدي ــل مالئ ــم .كم ــا ين ــص القان ــون الدول ــي عل ــى أن األرض ال
يمك ــن تعويضه ــا بالم ــال فق ــط وإنم ــا ب ــأرض بديل ــة بنف ــس الخصائ ــص تحاف ــظ عل ــى حي ــاة الس ــكان وعاداته ــم
وتقاليده ــم إل ــى أقص ــى درج ــة ممكن ــة.
ـراع الق ــوات المس ــلحة
ف ــي عملي ــات التهجي ــر القس ــري الس ــابقة الت ــي ق ــام به ــا الجي ــش ف ــي ش ــمال س ــيناء ،ل ــم ت ـ ِ
أي م ــن تل ــك المعايي ــر عل ــى اإلط ــاق .ويتخ ــوف س ــكان منطق ــة المين ــاء م ــن أن ينطب ــق ذل ــك عل ــى وضعه ــم.
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