البيان 11 :

التاريخ 2021.06.08 :

بيان صحفي
تصريحات محافظ شمال سيناء عن “بيع” رفح الجديدة إهانة جديدة
للمهجرين قسريا
قال ــت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان إن تصريح ــات محاف ــظ ش ــمال س ــيناء الل ــواء محم ــد عبدالفضي ــل شوش ــة
األخي ــرة الص ــادرة ف ــي  5يوني ــو  2021بخص ــوص آلي ــة التس ــكين ف ــي مبان ــي م ــا يس ــمّى بـ”رف ــح الجدي ــدة” كان ــت
“صادم ــة” ،إذ توض ــح أن الدول ــة تخط ــط لبي ــع تل ــك الش ــقق الس ــكنية ولي ــس منحه ــا مجان ــا للمهجري ــن كبدي ــل
لمس ــاكنهم المهدم ــة .توض ــح تل ــك التصريح ــات مج ــددا أن الدول ــة المصري ــة مصمم ــة عل ــى االس ــتهانة بحي ــاة
وحق ــوق عش ــرات اآلالف م ــن المهجري ــن قس ــريا م ــن م ــدن وق ــرى ش ــمال س ــيناء وذل ــك بالتقاع ــس ع ــن تقدي ــم
التعويض ــات المالئم ــة والس ــكن المالئ ــم البدي ــل ،والج ــور عل ــى كاف ــة الضمان ــات الت ــي يكفله ــا القان ــون الدول ــي
لحق ــوق اإلنس ــان ض ــد التهجي ــر القس ــري.
ج ــاءت تصريح ــات الل ــواء عبدالفضي ــل شوش ــة أثن ــاء جول ــة تفقدي ــة ف ــي منطق ــة الس ــبيل غ ــرب مدين ــة العري ــش،
حي ــث وج ــه ل ــه ع ــدد م ــن المواطني ــن المهجري ــن م ــن رف ــح اس ــئلة تتعل ــق بإمكاني ــة عودته ــم لقراه ــم ،وذل ــك ف ــي
ظ ــل تواج ــد ع ــدد م ــن الصحفيي ــن المحليي ــن ،ويظه ــر ج ــزء م ــن الح ــوار ال ــذي دار بينه ــم ف ــي مقط ــع فيدي ــو عل ــى
الصفح ــة الرس ــمية للعالق ــات العام ــة واالع ــام لمحافظ ــة ش ــمال س ــيناء.
قــال أحمــد ســالم مديــر مؤسســة ســيناء“ :االســتثمار فــي معانــاة المهجريــن قســريا والتربــح ماديــا مــن
تس ــكينهم ب ــدال م ــن توفي ــر التعويض ــات الس ــريعة والمالئم ــة بع ــد  8س ــنوات م ــن حم ــات التهجي ــر واله ــدم ه ــو
انته ــاك ص ــادم ووق ــح ،يُض ــاف لس ــجل الحكوم ــة المصري ــة الحالي ــة ف ــي ده ــس حق ــوق المواطني ــن الس ــيناويين”.
وتأت ــي تصريح ــات المحاف ــظ عب ــد الفضي ــل شوش ــة لتلق ــي الض ــوء عل ــى اس ــتمرار الج ــور عل ــى حق ــوق المواطني ــن،
ب ــل واالس ــتثمار ف ــي معاناته ــم للحص ــول عل ــى رب ــح م ــادي .حي ــث ق ــال المحاف ــظ ف ــي عن ــد إجابت ــه عل ــى س ــؤال
ح ــول مق ــدم ش ــراء الوح ــدات الس ــكنية ف ــي رف ــح الجدي ــدة أنه ــا س ــتكون بمقاب ــل م ــادي ،وق ــال“ :أب ــو ب ــاش ده
مفي ــش”.
ويتض ــح م ــن تصريح ــات المحاف ــظ أن المبل ــغ س ــيكون كبي ــرا ،حي ــث ق ــال إن ــه ل ــن يك ــون ش ــبيها بآلي ــة التس ــكين
ف ــي عم ــارات الس ــكن االجتماع ــي ف ــي العري ــش والت ــي س ــمحت الدول ــة لبع ــض المهجري ــن بتأجي ــر نح ــو 1100
وح ــدة س ــكنية (ش ــقة) فيه ــا ف ــي  2020مقاب ــل أس ــعار مدعوم ــة حكومي ــا .وتقع ما يس ــمى بـ ــمدينة “رف ــح الجديدة”
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ف ــي ش ــرق الش ــيخ زوي ــد عل ــى الطري ــق الدول ــي رف ــح العري ــش عن ــد منطق ــة الوف ــاق ،وق ــد أعلن ــت عنه ــا الحكوم ــة
ف ــي  2015كمش ــروع إس ــكان للمهجرّي ــن م ــن منازله ــم ف ــي مناط ــق رف ــح .إال أن ــه وحت ــى اآلن ل ــم يت ــم تس ــليم أي
وح ــدات س ــكنية فيه ــا ألي مواط ــن .كم ــا ل ــم توض ــح الس ــلطات آلي ــة الحص ــول عل ــى ش ــقة ف ــي تل ــك المبان ــي.
كمــا قــال المحافــظ إن تلــك العمــارات ســتكون “األولويــة” للســكن فيهــا للمهجريــن مــن أبنــاء ســيناء فــي
المحافظ ــات األخ ــرى مث ــل الش ــرقية والقاه ــرة واإلس ــماعيلية .لك ــن تصريحات ــه يب ــدو أنها أيض ــا تعن ــي أن الوحدات
الس ــكنية ف ــي “رف ــح الجدي ــدة” س ــتكون أيض ــا متاح ــة ل ــكل م ــن يس ــتطيع أن يدف ــع ،مم ــا يعن ــي أن الدول ــة تتعام ــل
م ــع رف ــح الجدي ــدة كمش ــروع اس ــتثماري ولي ــس كآلي ــة تعوي ــض للمتضرري ــن والمهجري ــن.

ق ــال “منص ــور” ،مواط ــن م ــن ق ــرى رف ــح المهج ــرة ،لمؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان“ :المعلوم ــات المتداول ــة بي ــن
األهال ــي أن مق ــدم الحص ــول عل ــى وح ــدة س ــكنية ه ــو  70أل ــف جني ــه مص ــري ،م ــن وي ــن اجيبه ــا؟ أن ــا م ــن قري ــة
الطاي ــرة ومثل ــي مئ ــات ت ــم تهجيرن ــا من ــذ  4س ــنوات وبيوتن ــا انهدم ــت ومخدن ــاش أي تعويض ــات ،واهلل وال جني ــه
واح ــد ،وفق ــدت مص ــدر دخل ــي الوحي ــد بع ــد تجري ــف مزرعت ــي ،وطبع ــا م ــا اخ ــدت تعوي ــض ع ــن مزرعت ــي زيه ــا زي
البي ــت ،حت ــى الل ــي خ ــد تعوي ــض ع ــن ه ــدم بيت ــه ف ــي رف ــح بع ــد كل الس ــنوات ه ــذي وه ــو بيدف ــع ايج ــار بالغال ــي
وبيص ــرف عل ــى عيال ــه ،مضل ــش عن ــده الل ــي يخلي ــه ق ــادر يش ــتري ش ــقة ف ــي رف ــح الجدي ــدة”.
أش ــار المحاف ــظ ف ــي حديث ــه إل ــى االنته ــاء م ــن إنش ــاء نح ــو  84عم ــارة س ــكنية ف ــي مدين ــة رف ــح الجدي ــدة بإجمال ــي
 1344وح ــدة س ــكنية ،منه ــم  41عم ــارة جاه ــزة بإجمال ــي  656وح ــدة س ــكنية و 43عم ــارة تح ــت التنفي ــذ بإجمال ــي
ع ــدد  688وح ــدة س ــكنية ،وأض ــاف إن ــه م ــن المزم ــع إنش ــاء  200من ــزل ب ــدوي خ ــال المرحل ــة األولى ،لك ــن الحصول
عليه ــا س ــيكون أيض ــا بمقاب ــل م ــادي ،ول ــم يوض ــح مت ــى يمك ــن الب ــدء ف ــي تس ــكين األهال ــي.
أعلن ــت الحكوم ــة ع ــن رف ــح الجدي ــدة ألول م ــرة ف ــي  2015ف ــي وج ــه االنتق ــادات المتصاع ــدة لعملي ــات التهجي ــر
واإلخ ــاء القس ــري ألبن ــاء س ــيناء ،زاعم ــة أن ــه س ــيتم تس ــكين المهجري ــن ف ــي تل ــك المدين ــة الجدي ــدة .حي ــث أص ــدر
مجل ــس ال ــوزراء الق ــرار  2021لس ــنة ( 2015ع ــدد  13أغس ــطس  2015م ــن الجري ــدة الرس ــمية) بتخصي ــص نحو 535
ف ــدان لبن ــاء رف ــح الجدي ــدة .لك ــن ل ــم يت ــم وض ــع حج ــر األس ــاس للمش ــروع إال ف ــي  .2018واعت ــرف الرئيس السيس ــي
ف ــي تصريحات ــه بتأخ ــر العم ــل ف ــي المدين ــة بس ــبب الظ ــروف األمني ــة .وتكث ــف الحدي ــث الحكوم ــي الرس ــمي م ــن
خ ــال كب ــار المس ــؤولين ف ــي الحكوم ــة والجي ــش ،وكذل ــك اإلعالم ــي غي ــر الرس ــمي ،ع ــن ه ــذا المش ــروع خ ــال
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الســنوات الماضيــة بشــكل يوحــي وكأنــه هــو الحــل الســحري للمهجريــن ،لكــن هــذا االهتمــام والتســويق
اإلعالم ــي يتناق ــض جذري ــا م ــع تصريح ــات المحاف ــظ األخي ــرة الت ــي توض ــح إن المش ــروع ه ــو مس ــألة اس ــتثمارية
بحت ــة ،كم ــا تتناق ــض تل ــك البروباجن ــدا اإلعالمي ــة م ــع حج ــم اإلنج ــاز عل ــى األرض ،حي ــث أن مات ــم إنج ــازه فعلي ــا
بش ــكل نهائ ــي حت ــى اآلن ه ــو م ــا يق ــارب نص ــف المرحل ــة األول ــى م ــن المش ــروع بع ــدد  41عم ــارة س ــكنية وان 43
عم ــارة م ــا زال ــت ف ــي مراحله ــا النهائي ــة.
وفق ـاً لبيان ــات الجه ــاز المرك ــزي للتعبئ ــة واإلحص ــاء المنش ــورة ف ــي ع ــام  2017ف ــإن ع ــدد س ــكان مدين ــة رف ــح –
والت ــي هدم ــت بش ــكل كام ــل تقريب ــا – كان نح ــو  75537نس ــمة ،وع ــدد األس ــر كان  16770أس ــرة .بالتال ــي بع ــد
م ــرور  6س ــنوات م ــن إع ــان الحكوم ــة ع ــن رف ــح الجدي ــدة ف ــإن حج ــم االس ــتيعاب المتوق ــع للس ــكان المهجري ــن
قس ــراً م ــن رف ــح داخ ــل المدين ــة الجدي ــدة ل ــن يتع ــدى  9%م ــن إجمال ــي األس ــر.
كم ــا أظه ــر مقط ــع الفيدي ــو ال ــذي نش ــرته محافظ ــة ش ــمال س ــيناء أح ــد الس ــكان المحليي ــن يش ــتكي للمحاف ــظ
م ــن ع ــدم تلقي ــه تعويض ـاً مالي ـاً ع ــن منزل ــه الواق ــع داخ ــل المنطق ــة العازل ــة حت ــى اآلن ويس ــأل المحاف ــظ ع ــن
امكاني ــة اس ــتبدال ه ــذا التعوي ــض بوح ــدة س ــكنية ف ــي مدين ــة رف ــح الجدي ــدة .لك ــن المحاف ــظ تجاهل ــه تمام ــا
زاعم ــا إن ــه “مفي ــش ال ــكالم دا” .وذل ــك عل ــى الرغ ــم م ــن التقاري ــر الحقوقي ــة الموثوق ــة والت ــي كان آخ ــر تقري ــر
هيوم ــن رايت ــس ووت ــش ،بالتع ــاون م ــع مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان ،ف ــي م ــارس  2021وال ــذي أش ــار إل ــى أن
اآلالف م ــن أبن ــاء س ــيناء المهجري ــن ل ــم يحصل ــوا عل ــى تعويض ــات والكثي ــر منه ــم حص ــل عل ــى تعويض ــات غي ــر
كافي ــة.
كم ــا أوض ــح المحاف ــظ إن م ــا يُطل ــق علي ــه “التجمع ــات التنموي ــة” ف ــي وس ــط وجن ــوب س ــيناء س ــتكون متاح ــة ل ــكل
المصريي ــن وليس ــت للمهجري ــن م ــن أبن ــاء س ــيناء فق ــط مم ــا يع ــزز النظ ــرة ل ــكل تل ــك المش ــروعات كمش ــروعات
اس ــتثمارية ،ته ــدف الدول ــة للترب ــح منه ــا ،وليس ــت خدم ــات تق ــدم للس ــيناويين الذي ــن أنهكته ــم ح ــرب طال ــت
من ــذ  2013وقض ــت عل ــى مص ــادر دخ ــل اآلالف منه ــم .ويتناق ــض ذل ــك بش ــدة م ــع تصريح ــات الرئي ــس السيس ــي
ع ــن تل ــك المش ــروعات والت ــي يذكره ــا ف ــي س ــياق الحدي ــث ع ــن البدائ ــل الس ــكنية المقدم ــة للس ــيناويين.فعلى
س ــبيل المث ــال وف ــي خط ــاب ألق ــاه ف ــي أكتوب ــر  2019ورف ــض في ــه االعت ــراف بالتهجي ــر القس ــري وق ــال – عل ــى خ ــاف
الحقيق ــة  -إن كل المهجري ــن تلق ــوا تعويض ــات،

3

البيان 11 :

التاريخ 2021.06.08 :

ق ــال الرئي ــس السيس ــي“ :احن ــا فع ـ ً
ا اخلين ــا الن ــاس لك ــن احن ــا مضيعن ــاش الن ــاس وبنبن ــي أماك ــن م ــدن كامل ــة
رف ــح الجدي ــدة بقول ــه تعال ــى هن ــا خ ــش ،ونبن ــي تان ــي وتال ــت وراب ــع ،والمجتمع ــات البدوي ــة الل ــي احن ــا بنعمله ــا
اللــي قربــت تخلــص جاهــزه انكــم تدخلــوا وتقعــدوا فيهــا 26 ،تجمــع منهــم  14فــي جنــوب ســيناء و 12فــي
ش ــمال س ــيناء ،التجم ــع عب ــارة ع ــن آب ــار مي ــاه وأراض ــي زراعي ــة وبي ــوت مبني ــة بالطريق ــة الل ــي اهالين ــا ف ــي س ــيناء
يحب ــوا يعيش ــوا فيه ــا”.
كم ــا يتناق ــض أداء الحكوم ــة ف ــي تنفي ــذ التصمي ــم المعم ــاري لمش ــروع رف ــح الجدي ــدة م ــع م ــا اعت ــاده أه ــل س ــيناء،
وخاصــة مناطــق رفــح والشــيخ زويــد ،مــن الســكن فــي بيــوت تضــم العائلــة الممتــدة فــي وحــدات منفصلــة
ويحطيه ــا (ح ــوش) أو م ــزارع .وكان ــت دراس ــة أعده ــا المجل ــس التخصص ــي لتنمي ــة المجتم ــع ،بتكلي ــف م ــن رئي ــس
الجمهوري ــة وفق ـاً للبي ــان ال ــذي أصدرت ــه رئاس ــة الجمهوري ــة ف ــي نوفمب ــر  ،2014ق ــد توصل ــت خ ــال فحصه ــا
آللي ــات تنفي ــذ مش ــروع إنش ــاء مدين ــة “رف ــح الجدي ــدة” كمجتم ــع عمران ــي متكام ــل يحق ــق التنمي ــة المس ــتدامة
ألهال ــي مدين ــة رف ــح ،إل ــى نتائ ــج منه ــا ط ــرح مقت ــرح إلنش ــاء مجتم ــع عمران ــي متكام ــل وحدي ــث ف ــي ش ــمال س ــيناء،
يُراع ــي األبع ــاد االجتماعي ــة واالقتصادي ــة والت ــراث الثقاف ــي ألهال ــي مدين ــة رف ــح.
إال أن م ــا ه ــو مع ــروف ع ــن المش ــروع م ــن خ ــال ص ــور األقم ــار الصناعي ــة و الفيديوه ــات الحصري ــة الت ــي حصلن ــا
عليه ــا ألعم ــال االنش ــاءات الجاري ــة تظه ــر أن األب ــراج الس ــكنية المرتفع ــة ذات الوح ــدات (الش ــقق) الصغي ــرة نس ــبيا
تمث ــل نس ــبة  96%م ــن إجمال ــي المش ــروع بينم ــا تمث ــل البي ــوت البدوي ــة نس ــبة  4%فق ــط ،األم ــر ال ــذي يعتب ــر
تجاه ــا ش ــديداً للهوي ــة الثقافي ــة للمجتم ــع المحل ــي وعادات ــه وتقالي ــده ويعك ــس ع ــدم تبن ــي الحكوم ــة إلج ــراء
ح ــوار مجتمع ــي ج ــاد م ــع الس ــكان المحليي ــن.
علــى الســلطات المصريــة أن تفهــم فداحــة مــا قامــت بــه فــي لجوئهــا لخيــار تهجيــر الســكان قســراً وهــدم
منازلهــم وتجريــف مزارعهــم والقضــاء علــى مصــادر رزقهــم بدعــوى مكافحــة اإلرهــاب ،باإلضافــة لتقصيرهــا
الواض ــح ف ــي تعزي ــز ف ــرص النازحي ــن ف ــي إيج ــاد ف ــرص حي ــاة جدي ــدة ف ــي مناط ــق نزوحه ــم ،وع ــدم تعويضه ــم
بشــكل الئــق ماديــاً ومعنويــاً .يحتــم القانــون الدولــي عــودة األهالــي المهجريــن ألراضيهــم فــور أن تســمح
الظ ــروف بذل ــك .كم ــا أن ــه عل ــى الس ــلطات أن تق ــدم التعويض ــات المادي ــة والمعنوي ــة مقدم ــا ولي ــس بع ــد س ــنوات
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م ــن التهجي ــر .كم ــا أن األرض الب ــد أن يت ــم تعويضه ــا ب ــأرض مماثل ــة أو أفض ــل منه ــا ولي ــس فق ــط بالم ــال .كم ــا
أن القان ــون الدول ــي واض ــح ف ــي الن ــص عل ــى أن التعويض ــات ينبغ ــي أن تش ــمل كل الخس ــائر المادي ــة واالقتصادية
واالجتماعي ــة والمعنوي ــة الت ــي تحمله ــا األهال ــي بس ــبب التهجي ــر.
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