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بيان
ال عودة آمنة إن تقاعست السلطات عن دورها
تُعــرب ”مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان“ عــن أســفها الشــديد لمقتــل وإصابــة عــدد مــن المدنييــن ،أمــس الســبت
الموافــق  10أكتوبــر  ،2020أثنــاء محاولتهــم العــودة لبيوتهــم التــي كانــوا قــد نزحــوا منهــا قســرًا ،فــي المناطــق
الواقعــة جنــوب غــرب مدينــة ”بئــر العبــد“ ،كمــا تؤكــد علــى قلقهــا الشــديد تجــاه تقاعــس الســلطات المصريــة عــن
دورهــا فــي حمايــة المواطنيــن وتأميــن عودتهــم بســام إلــى مناطقهــم.
وفــي التفاصيــل ،فقــد بــدأ الســكان المحليــون بالعــودة إلــى منازلهــم التــي أرغمــوا للخــروج منهــا عقــب الهجــوم
الدامــي الــذي نفــذه تنظيــم ”داعــش فــي ســيناء“ تجــاه معســكر للجيــش فــي قريــة ”رابعــة“ فــي تاريــخ  21يوليــو
الماضــي ،والــذي وثقــت المؤسســة أحداثــه بالتفصيــل فــي تقريرهــا عــن انتهــاكات شــهر يوليــو الماضــي.
ووف ًقــا لروايــات عــدد مــن الســكان المحلييــن الذيــن ألتقــت بهــم ”مؤسســة ســيناء“ ،فــإن عمليــات عــودة المدنييــن
إلــى منازلهــم الواقعــة فــي قــرى ”الجنايــن“ ،و“قاطيــة“ و“المريــح“ جــرت تحــت إشــراف الجيــش الــذي ســمح لهــم
بالعــودة لهــا بعدمــا منــع ذلــك ســاب ًقا بســبب وجــود متفجــرات وعبــوات ناســفة زرعهــا التنظيــم المتشــدد فــي المنــازل
وشــوارع القريــة.
شــهود عيــان كشــفوا لفريــق ”مؤسســة ســيناء“ ،أن انفجــارًا وقــع ظهــر اليــوم الســبت فــي منــزل المواطــن “عمــاد
محمــد عــودة” مــن قريــة ”قاطيــة“ ،غــرب مدينــة ”بئــر العبــد“ ،أســفر عــن مقتــل كل مــن:
 - 1السيدة ”منى حميد عبدالرازق“ 40 -عام.
 - 2السيدة ”منى عامر حسين“  39 -عام.
وأصيب في الحادث:
 المواطن ”سليمان كمال محمد أحمد“  37 -عام.ليلحقــه إنفجــار آخــر بعــد ســاعات قليلــة مــن االنفجــار األول فــي منــزل المواطــن ”محمــود ســليم الضبــع“ ،الواقــع فــي
قريــة ”الجنايــن“ غــرب مدينــة ”بئــر العبــد“ ،ممــا أســفر عــن مقتــل زوجــة صاحــب المنــزل وطفلتــه ،وهــم كل مــن:
 - 1السيدة ” وردة حسن سالم“  37 -عام.
 - 2الطفلة ”هبة محمود سليم“  -عامين ونصف.
تشــير هــذه الواقعــة إلــى أن تقاعــس الســلطات المصريــة عــن أداء دورهــا تجــاه مواطنيهــا يفضــي إلــى نتائــج بالغــة
األذى ،وتؤكــد ”مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان“ أن مــن أولــى واجبــات الســلطات المصريــة تجــاه المواطنيــن أثنــاء
النزاعــات المســلحة ،هــو ضمــان أمنهــم وحمايتهــم وتوفيــر جميــع الســبل الالزمــة لذلــك ،وال يجــوز لهــا بــأي حــال مــن
األحــوال التعـ ّ
ـذر بوجــود أســباب تمنعهــا عــن ذلــك.
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كمــا تكشــف علــى نحــو واضــح إصــرار تنظيــم ”داعــش“ علــى تنفيــذ هجماتــه باســتخدام أســلحة عشــوائية ،وهو ســلوك
اعتــاد علــى تكــراره بشــكل ممنهــج نتــج عنــه إيقــاع خســائر فادحــة فــي صفــوف المدنييــن ،فــي مخالفــة صريحــة
للقانــون اإلنســاني الدولــي الــذي أوجــب التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن ،وهــو مبــدأ أساســي يلــزم جميــع أطــراف
النــزاع المســلح ،ويبقــى نافـ ً
ـذا مهمــا كانــت طبيعــة الصــراع و األطــراف المنخرطــة بــه ،وهــو مــا أكدتــه المــادة 48
مــن الملحــق األول اإلضافــي التفاقيــة جنيــف  .1977كمــا تشــير إلــى تعمــده اســتخدام األعيــان المدنيــة فــي محاولــة
تحقيــق مكاســب عســكرية تعــود بأضــرار فادحــة تجــاه الســكان المحلييــن فــي مخالفــة صريحــة للصكــوك الناظمــة
للنزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.
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