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تغطــي هــذه النشــــرة األحــداث التــي جــرت فــي شــمال ســيناء باألســبوع الثانــي مــن شــهر مــارس مــن عــام 2021 

والتــي تمكــن فريــق المؤسســة مــن رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل ميدانــي.

ســجلت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان خــال األســبوع الثانــي توســع رقعــة اســتهداف المســلحين للمدنييــن 

ــى قتــل رجــل مــن  ــي ســيناء، حيــث أقــدم مســلحون يرجــح أنهــم مــن تنظيــم واليــة ســيناء التابــع لداعــش عل ف

أعيــان المنطقــة وابنــه فــي مركــز الحســنة فــي وســط ســيناء.

النشرة األسبوعية
األسبوع الثاني من شهر مارس

الملخص:
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تفاصيل االنتهاكات:
انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع لداعش:

قتل عمد خارج نطاق القانون لمواطنين اثنين في مركز الحسنة وسط سيناء

2021.03.11
مــن جديــد عــادت وســط ســيناء لواجهــة المناطــق التــي يمــارس فيها تنظيــم واليــة ســيناء االنتهــاكات والجرائم 

ضــد المدنييــن، اســتهدف مســلحون يرجــح أنهــم مــن تنظيــم داعــش رجــا وابنــه فــي تجمــع “المشــبه” بقريــة 

“الحمــه” التابعــة لمركــز الحســنة فــي وســط ســيناء، حيــث تســللوا إلــى منــزل أحــد المواطنيــن وقتلــوا عبدالعزيز 

ــن، 40  ــويلم ترابي ــامة س ــده س ــوا وال ــام، واختطف ــر 20 ع ــن العم ــغ م ــن، البال ــزي ترابي ــويلم القمبي ــامة س س

ثــر علــى جثتــه فــي أطــراف القريــة بعــد عــدة ســاعات. عــام، والــذي ُع

تواصــل فريــق مؤسســة ســيناء مــع أحــد ســكان المحلييــن بالمنطقــة والــذي قــال: “التكفيرييــن دخلــوا البيــت 

الفجــر، البيــوت فــي المنطقــة بعيــدة عــن بعــض، كســروا البــاب ولمــا شــافوا الشــاب عبدالعزيــز مســكوه ووجهوا 

الســاح فــي وجهــه وطــردوا الحريــم لداخــل البيــت، ولمــا الحــاج ســامة قــام مــن النــوم بســبب الصــوت العالــي 

المســلحين طخــوا عبدالعزيــز وقيــدوا ابــوه ســامة القمبيــزي ونقلــوه معهــم فــي عربيــة من نــوع نيســان طلعوا 

بيــن الجبــال بســرعة كبيــرة. لكــن طبعــا الدنيــا قامــت علــى ضــرب النــار ولمــا النــاس شــافوا العربيــة مبتعــدة، 

ــي لحــق عربيتــه علشــان يلحقــوا التكفيرييــن  ــزي وعرفــوا القصــة كل واحــد مــن األهال ــى بيــت القمبي راحــوا عل

لكــن مــا حــد طالهــم، قبــل العصــر بشــوية النــاس لقــوا جثــة ســامة القمبيــزي مضــروب بالرصــاص فــي الــرأس 

ــان  ــي علش ــماعيلية الجامع ــفى اإلس ــر لمستش ــل الظه ــد قب ــة الول ــوا جث ــوا نقل ــة وكان ــب القري ــة جن ــي منطق ف

تصاريــح الدفــن والحقــوه أبــوه آخــر النهــار”.

عبدالعزيز سالمة سويلم سالمة سويلم ترابين
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أوضحــت مصــادر لفريــق المؤسســة إلــى أن القتيــل ســامة ســويلم القمبيــزي هــو مــن وجهــاء وكبــار المنطقــة، 

ــتهداف  ــبب االس ــى أن س ــادر إل ــت المص ــن، ورجح ــة الترابي ــن قبيل ــهير م ــي ش ــي عرف ــي قاض ــده المتوف ووال

والقتــل قــد يعــود لعاقــات ســامة القمبيــزي الواســعة مــع الســلطات الحكوميــة بصفتــه أحــد وجهــاء المنطقــة 

ــن. المعروفي

ــى أن  ــف عل ــات جني ــة مــن اتفاقي ــن، وحظــرت المــادة الثالث ــي اســتهداف المدنيي ــع القانــون اإلنســاني الدول يمن

“االعتــداء علــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله” للمدنييــن. وعــزز الميثــاق اإلفريقــي 

ــاة  ــق بالحي ــان الح ــون وضم ــوب ص ــى وج ــده عل ــر بتأكي ــذا الحظ ــن ه ــة م ــه الرابع ــي مادت ــان ف ــوق اإلنس لحق

ــات. ــع األوق ــي جمي ــن ف للمدنيي



جميع الحقوق محفوظة
لمؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان


