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هٌهجيت الخقرير

ٌتناول التقرٌر عددا ًا من أعمال العنؾ ذات الطابع الطائفً التى استهدفت أفراد ،ممتلكات خاصة ،منازل و
دور عبادة خاصة بالمسٌحٌٌن فً مصر سواء كانت أعمال العنؾ من قبل أطراؾ خاضعة لسلطة الدولة ،أو
اطراؾ ؼٌر خاضعة لسلطة الدولة ،و التى وقعت فً الفترة التى تلت االطاحة بالرئٌس السابق دمحم مرسً
بعد ٌ 30ونٌو  .2013و ال تمثل الوقائع الواردة فً التقرٌر قائمة حصرٌة لالنتهاكات التى واجهت
المسٌحٌٌن من بعد ٌ 30ونٌو  ،2013و لكن ٌرصد التقرٌر حوادث العنؾ الرئٌسٌة التى استهدفت المجتمع
المسٌحى و بشكل خاص فً صعٌد مصر فً الفترة من ٌ 30ونٌو  2013إلى  30سبتمبر .2014
اعتمدت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات فً توثٌقها لألحداث على زٌارات مٌدانٌة و بعثات تقصى
حقائق إلى مواقع األحداث فً محافظات  :القاهرة ،المنٌا ،أسٌوط ،الفٌوم و السوٌس .و استندت إلى شهادات
حٌة من شهود عٌان ومن اطراؾ لها عالقة مباشرة باألحداث .كما قامت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و
الحرٌات باالستناد فً عدد من الوقائع إلى تقارٌر من منظمات حقوقٌة كالمبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة
و منظمة العفو الدولٌة و هٌومن راٌتس ووتش و مركز وطن بال حدود باألقصر فً حالة ورود معلومات لم
ٌتثنى للمفوضٌة الوصول لمصدرها المباشر.
ٌشٌر التقرٌر إلى روابط لعدد من مقاطع الفٌدٌو التى توضح بعض الشهادات أو النتهاكات اثناء حدوثها ،و
كذلك عددا من الصور من وقائع مختلفة تم تصوٌرها بمعرفة باحث المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات
فً أوقات مختلفة ،بعضها اعقب االنتهاكات بشكل مباشر و البعض االخر جاء بعد فترة من وقوع االنتهاك
حتى ٌظهر حجم العنؾ و االستهداؾ الذى واجهه المسٌحٌٌن طوال الفترة المذكورة.
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هذخل

شهدت الفترة التى أعقبت ثورة الخامس و العشرٌن من ٌناٌر لعام  ،2011صعودا ًا للتٌارات األصولٌة على
الساحه العامة ،و أنتج ذلك شعور بالقلق لدى االقلٌات الدٌنٌة بشكل عام فً مصر و المسٌحٌٌن االقباط بشك ٍلل
خاص ،نظرا ًا للتارٌخ الصدامى بٌن تلك التٌارات و المسٌحٌٌن على وجه الخصوص .و أزداد الشعور بالقلق
مع تكرار أحداث التعدى على الكنائس مثل أحداث " أطفٌح" فً مارس  2011و أحداث " إمبابة" فً ماٌو
2011و ؼٌرها ،حٌث كانت فٌها تلك التٌارات العبا ًا رئٌسٌا ًا .و مع فترة االنتخابات الرئاسٌة فً  2012و
من بعدها ارتفعت حدة التوترات الطائفٌة فً ظل وجود الرئٌس السابق دمحم مرسً ،أحد ممثلى االسالم
السٌاسً ،على رأس السلطة .فؤصبح هنالك احتقان و حساسٌة شدٌدة فً التعامل مع قضاٌا المسٌحٌٌن .و
بعد مرور عام على تسلم الرئٌس السابق دمحم مرسً مقالٌد السلطة ،خرجت ضده احتجاجات واسعة النطاق
تطالبه بإجراء انتخابات رئاسٌة مبكرة و ترك السلطة .كانت مشاركة المسٌحٌٌن فً تلك االحتجاجات قوٌة،
ولم تكن متمركزة بالعاصمة أو اإلسكندرٌة بل انها وصلت إلى أقاسى الصعٌد و شارك ؼالبٌة مسٌحٌو
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الصعٌد فً االماكن التى كانت تجرى فٌها التظاهرات ضد مرسً مما زاد فً حجم االحتقان والتحفز ضد
المسٌحٌٌن من قبل بعض المنتمٌن للتٌارات االصولٌة و الذى ظهر جلٌا ًا فً األحداث التى تلت االطاحة
بالرئٌس مرسً.
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رؤيت ححليليت و هلخص الخقرير

فً مجمل الفترة من ٌ 30ونٌو  2013إلى  30سبتمبر  2014أي فً حوالً  15شهر فقط ،استطاعت
المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات التوصل إلى ماال ٌقل عن  16حادثة عنؾ (بخالؾ أحداث 15،14
أؼسطس  2013التً تلت فض اعتصامات مإٌدي مرسً التً طالت حوالى  12محافظة) .وصل نصٌب
محافظات الصعٌد فٌها إلى  %69من أجمالً الوقائع (  %38فقط من نصٌب محافظة المنٌا) .اتسمت
ؼالبٌتها بالعنؾ الشدٌد وسٌاسة العقاب الجماعى و استهداؾ خاص لممتلكات االقباط و كنائسهم .كما
توصلت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات إلى تورط السلطات فً ؼالبٌة الوقائع ،بٌن تقاعس و الفشل
فً حماٌة المواطنٌن و ممتلكاتهم ،والتورط المباشر إما بفرض جلسات الصلح العرفً وتنحٌة القانون حٌث
سجلت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات  3جلسات صلح عرفً تمت بمعرفة اجهزة الدولة فً أحداث
(نزلة عبٌد ،بنى أحمد الشرقٌة ،المطرٌة) ،أو كما حدث فً واقعة العقاب الجماعى الذى مارسته قوات
األمن على مسٌحًٌ قرٌة دٌر العدرا بجبل الطٌر حٌث أقامت أجهزة األمن بسوء معاملة و اهانة جماعٌة
ألهالً القرٌة دامت لعدة ساعات.
أخلت الدولة بالتزاماتها فً حماٌة حقوق المواطنٌن األقباط السٌما حماٌة حقهم فً الحٌاة و األمان الشخصى
و حرٌة المعتقد بشكل أساسً  .و كانت محافظات الصعٌد المسرح الرئٌس لؽالبٌة االعتداءات الطائفٌة من
مسلمٌن ضد مسٌحٌٌن التً قصرت فٌها الدولة فً توفٌر الحماٌة االزمة .و كذلك رصدت انتهاكات من قبل
ممثلٌن عن الدولة ضد مسٌحٌٌن و خصوصا فً  2014تمثلت اؼلبها فً القبض و االحتجاز التعسفً و
التعدي على السالمة الجسدٌة .و لم تقم الدولة بإنصاؾ الضحاٌا األقباط من خالل تحقٌق مستقل و شامل فً
االعتداءات التً وقعت علٌهم أو محاسبة الجناة من خالل محاكمات عادلة بل لجؤت فً بعض االحٌان
للمجالس العرفٌة مما ٌكرس من مناخ االفالت من العقاب و ٌنبئ باحتمال تكرار االعتداءات و االنتهاكات.
و لم تقدم الدولة بجبر الضرر للضحاٌا من قبٌل التعوٌضات عن الخسائر المادٌة أو االنتهاء من ترمٌم
الكنائس التى لحق بها أذى رؼم الوعد بذلك.
احتلت محافظات الصعٌد نسبة  %80من إجمالً االعتداءات على المسٌحٌٌن التى وقعت قبل أحداث فض
اعتصامى رابعه العدوٌة و النهضة ،و احتلت فٌها محافظة المنٌا المركز األول بواقع حادثتٌن من اصل 5
حوادث لتصبح أحد اكثر البقاع سخونة على الخرٌطة .اتسمت االنتهاكات التى سبقت أحداث  14أؼسطس
 2013بمحدودٌة االنتشار الجؽرافً ،فلم تمتد األحداث إلى محافظات أو قرى أخرى و ترى المفوضٌة
المصرٌة للحقوق و الحرٌات انها تصاعدت نتٌجة وجود ؼضب من قبل مإٌدى الرئٌس مرسً ضد
المسٌحٌٌن ،و الذى تم استؽالله لٌتحول النتقام منهم ،و قد ظهر ذلك جلٌا ًا فً أحداث الضبعٌة فً االقصر
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مثال ،حٌث كان االصرار على قتل مسٌحى كان احد قواد حركة تمرد باألقصر ،و أحداث الدٌابٌة ببنى
سوٌؾ حٌث أستؽل مإٌدو مرسً مشاجرة تحولت إلى أعمال عنؾ استهدفت كنٌسة و منازل المسٌحٌٌن
بالقرٌة ،لذلك بدت و كؤنها تنم عن حالة الؽضب لدي المعتدٌن ضد المسٌحٌٌن عامة على خلفٌة األحداث
السٌاسٌة.
أما عن أحداث العنؾ الطائفً عقب فض اعتصام رابعة العدوٌة مباشرة (  14و  15أؼسطس  )2013فلم
تندلع أعمال العنؾ الطائفً بشكل عفوى أو على سبٌل المصادفة ،بل ترى المفوضٌة المصرٌة للحقوق و
الحرٌات ان نمط من االعتداءات تكرر فً عدة محافظات جاءت على نحو متشابه ،و شارك فٌها منتمٌن
لتٌارات مختلفة مإٌدة لمرسً .ففً ؼالبٌة االعتداءات على األقباط و ممتلكاتهم و كنائسهم أفادة الشهادات
بوجود حشد وتحفٌز عن طرٌق المساجد التى تقع تحت سٌطرة عدد من التٌارات االسالمٌة الموالٌة لمرسً
فً صباح  14أؼسطس  ،2013و تتبع ذلك اندالع ألعمال العنؾ التى إستهدفت أقسام الشرطة ،النٌابات،
المحاكم ،المطافً ،الكنائس و المبان ذات الصفه الدٌنٌة ،الممتلكات الخاصة بالمسٌحٌٌن و منازلهم و محالهم
التجارٌة.
و تطابقت انماط االعتداءات إلى حد كبٌر ،من حٌث وجود مجموعات منظمة تقوم باالقتحام للمبنى أو المحل
التجارى ،وأخرى تعمل على االستٌالء على محتوٌاته وتخرٌب ما ال تستطٌع حملة ،و أخٌرة تحمل
زجاجات الملوتوؾ وجراكن البنزٌن و التى تقوم بإشعال النٌران بالمكان .كما تمكنت المفوضٌة المصرٌة
للحقوق و الحرٌات من االستماع إلى عدد من الشهادات بمحافظتى المنٌا و السوٌس أفادت بؤن انصار
مرسً كان بحوزتهم قائمة معدة مسبقا ًا تحتوى على االماكن التى ٌستهدفونها .و فً محافظة المنٌا تم رصد
وضع عالمات ممٌزة ( × ) مسبقاًا ،على محال المسٌحٌٌن لتسهٌل استهدافها اثناء األحداث ،مما ٌوضح النٌة
المسبقة فً ارتكاب االعتداءات بل وتنظٌمها اٌضاًا ،كما تشابهت الهتافات و الشعارات التى تم رفعها بشكل
كبٌر فً اؼلب الوقائع التى امتدت لتشمل  12محافظة تمكنت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات من
التوصل لمعلومات خاصة بؤحداث وقعت فٌها.

المحافظات األكثر سخونة
40%
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رسم بيانى يوضح المحفظات التى سجلت أعلى نسب تعديات ضد دور العبادة و المبان ذات الطابع الدينى خالل أحداث  14أغسطس 2013
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احتلت محافظات الصعٌد النصٌب االكبر من االنتهاكات بنسبة  % 58.3بواقع سبع محافظات أتسمت
بارتفاع مستوى العنؾ واآلثار المترتبة علٌه من تلفٌات و خسائر .تمكنت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و
الحرٌات من التوصل إلى انه فً ٌومً  15 ،14أؼسطس تعرض قرابة  80كنٌسة و مبنى ذات صفة دٌنٌة
إلى مستوٌات مختلفة من التعدي ،بداٌة من القاء بعض االحجار أو الحصار ومحاوالت االقتحام إلى أعمال
تخرٌب و سرقات و حرق بالكامل .وكانت محافظة المنٌا اٌضا هى صاحبة النصٌب االكبر فً االنتهاكات
فقد سجلت خسائر فً المنشآت التابعة للدولة قدرت رسمٌا بحوالً  122ملٌون جنٌة حٌث تعرضت على
االقل  6مراكز من اصل  12مركز من مراكزها ألعمال عنؾ ،بٌنما طالت دور العبادة و المبان ذات
الصفة الدٌنٌة قرابة  32حادث مختلؾ بنسبة  %40من اجمالً االعتداءات التى وقعت فً تلك الفترة .و
جؤت محافظة أسٌوط فً المركز الثانى بنسبة  ، % 12.5تلتها محافظة الفٌوم بنسبة  %6.25من اجمالً
االعتداءات .و لم تقم الدولة بحماٌة األقباط و منشآتهم فً هذه الفترة.
و اتسمت الفترة من سبتمبر  2013حتى نهاٌة سبتمبر  2014بالعودة مرة اخرى للنمط ما قبل فض
اعتصامى رابعه و النهضة ،فعادت لمحدودٌة االنتشار الجؽرافً مرة أخرى ،بجانب المٌل االكثر للعفوٌة
وعدم التخطٌط المسبق .فتوصلت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات إلى  11حادثة فً مختلؾ
المحافظات و أختلفت فٌها مستوٌات العنؾ و النتائج اٌضا ًا ولكن تبقى السمة الؽالبة على األحداث فً
المجمل و هى النصٌب االكبر لمحافظات الصعٌد من العنؾ فسجلت نسبة الثلثٌن من إجمإلى الوقائع خالل
تلك الفترة بواقع  7حوادث .وصل نصٌب محافظة المنٌا فٌها إلى  4وقائع بنسبة  % .57.14من نصٌب
الصعٌد ،و  % 42.85من إجمالً وقائع العنؾ خالل تلك الفترة .و أحد اهم الحوادث هى محاولة إؼتٌال
أسقؾ المنٌا ،لٌس فقط لكونه رمزا ًا دٌنٌا ًا بل بسبب تصرٌحاته الجرٌئة حول وقائع التعدى على كنائس
محافظته ،و التى تعكس مدى خطورة األوضاع فً تلك الفترة .اٌضا من المالمح الهامه لتلك الفترة هى
تسجٌل محافظة القاهرة لـ  4وقائع مختلفة بما ٌعادل ثلث الوقائع حٌث اتسمت اؼلبها بؤستهداؾ األفراد و
نتج عنها  6ضحاٌا (من بٌنهم شابة و سٌدة و طفلتٌن).
اجماال فقد اخلت الدولة بالتزاماتها تجاه حقوق مواطنٌها األقباط .فوفقا ًا للقانون الدولى ،فإن الدولة لدٌها ثالث
التزامات رئٌسٌة تجاه نصوص االتفاقٌات الخاصة بحقوق االنسان التً صدقت علٌها مصر و منها الحقوق
 1966التً صدقت علٌه مصر فً
الواردة فً العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة لسنة
 .1982و أهم الحقوق التً انتهكتها الدولة فً حق األقباط فً الحٌاة و األمان الشخصً و حرٌة العقٌدة و
السالمة الجسدٌة .و تشمل التزامات الدول تجاه المواثٌق الدولٌة لحقوق االنسان و نصوصها التً وقعت و
صدقت علٌها ثالثة التزامات :احترام الحق و حماٌة الحق و اعمال الحق .و بدون مراعاة أي من هذه
االلتزامات تكون الدولة قد انتهكت حقوق مواطنٌها.
و ٌعنى باحترام الحق ،هو عدم التعدي على الحق من قبل الدولة أو أطراؾ تخضع لسلطتها .بٌنما ٌعنى
بالتزام الدولة بحماٌة الحقوق ،اى حماٌتها من تعدي أطراؾ ؼٌر خاضعة لسلطة الدولة علٌها  .فً حٌن
ٌعنى بإعمال الحق هو توفٌر المناخ التشرٌعى و السٌاسً و المجتمعى و المنظومة القضائٌة الذى من شؤنه
ان ٌعزز قدرة المواطنٌن على التمتع الكامل بحقوقهم.
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و من خالل ما رصدته المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات من وقائع تعدي على حقوق المواطنٌن
المسٌحٌٌن ،فإنها ترى أن الدولة أخلت بالثالث التزامات المنوط بها تحقٌقها تجاه مواطنٌها خالل فترة
األحداث التى ٌتناولها التقرٌر منذ ٌولٌو  2013إلى سبتمبر .2014
أووًال :فيما يخص إخالل الدولة بالتزامها تجاه احترام الحقوق
تجد المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ان الدولة أخلت بالتزامها تجاه احترام حقوق مواطنٌها فً
أحداث تعدى قوات األمن على مسٌحٌى قرٌة دٌر العدرا بجبل الطٌر بالمنٌا ،حٌث انتهكت قوات األمن
التابعة لسلطة الدولة الحق فً السالمة الجسدٌة للمواطنٌن حٌث قامت باقتحام منازلهم و التعدى علٌهم بدون
مبرر فً ٌوم  15سبتمبر  ،2014كما قامت بارتكاب أفعال من شؤنها الحط من الكرامة االنسانٌة لهم،
باإلضافة إلى توجٌه إهانات ذات طابع طائفً مما ٌعود بالسالب تجاه تمتعهم بالحق فً حرٌة المعتقد .و
قامت باحتجاز  12من الشباب المسٌحى تعسفٌا.
كما ترى المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات أخالالًا من قبل الدولة فً احترام حقوق مواطنٌها األقباط
فً أحداث المطرٌة بالقاهرة ،حٌث قامت األجهزة األمنٌة باالحتجاز التعسفً لقرابة  13مسٌحً بدون
أسباب من عائلة هتلر على خلفٌة إطالق النار من مجهولٌن علٌهم مما ادى إلى سقوط احد اصدقائهم
المسلمٌن قتٌالًا فً  11فبراٌر  .2014كما قامت اٌضا ًا قوات األمن التابعة لمركز المحامٌد باألقصر
باالحتجاز التعسفً للمواطن " ثابت فتحى لبٌب" لمدة قاربت على ٌ 30وم ،على خلفٌة نشوب حرٌق بمنزلة
حٌث وجهت الٌه قوات األمن اتهامات بإضرام النٌران فً منزلة من أجل تؤجٌج الفتن الطائفٌة ،فً حٌن انه
تم االفراج عنه بعد عدم ثبوت التهمة الملفقة له.
ثانيا ًال :فيما يخص إخالل الدولة بالتزامها تجاه حماية الحقوق
أخفقت الدولة فً حماٌة حق المواطنٌن المسٌحٌٌن فً الحٌاة فً حوالً  7وقائع قتل على الهوٌة مختلفة
مثلت انتهاكا ًا مباشرا ًا للحق فً الحٌاة و أودت بحٌاة  16مسٌحى .ذلك بخالؾ انتهاكات الحق فً الحٌاة فً
أحداث  15 ،14أؼسطس  ،2014حٌث قٌتل ما ال ٌقل عن  3أشخاص بعد ٍلد من الوقائع بمختلؾ المحافظات.
كما أخلت أٌضا ًا الدولة فً التزامها بحماٌة الحق فً حرٌة االعتقاد فً الـ  17حدث الذى ٌرصده التقرٌر،
فلم توفر الحماٌة الالزمة لدور العبادة المسٌحٌة رؼم علمها المسبق باحتمالٌة وقوع االنتهاكات فً بعض
الوقائع كؤحداث  14و  15أؼسطس  ،2013حٌث تم توزٌع منشورات تحرٌضٌة قبل وقوع االنتهاكات بفترة
طوٌلة .كما انها لم تحمً الممتلكات الخاصة بالمسٌحٌٌن و محالهم التجارٌة برؼم اٌضا ًا علم االجهزة األمنٌة
المسبق باحتمالٌة وقوع االنتهاكات فً بعض الوقائع حٌث ُوضعت عالمات ممٌزة على محال المسٌحٌٌن فً
مدٌنة المنٌا لعشرات االٌام و رؼم ذلك فتم تركها عرضة للهجوم.
و أخفقت الدولة فً حماٌة الحق فً االمان الشخصى فً ما ال ٌقل عن  10وقائع مختلفة ،بجانب اخفاقها فً
حماٌة االمان الشخصى للمسٌحٌٌن فً أحداث  14و  15أؼسطس  .2013حٌث تعرض أمن المسٌحٌٌن
الشخصى للتعدي من قبل أطراؾ ؼٌر خاضعه لسلطة الدولة فً أحداث :دلجا "ٌ 3ولٌو  ،"2013الضبعٌة
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" ٌ 5ولٌو  ، "2013سٌناء " ٌ 6ولٌو  ، "2013بنى أحمد الشرقٌة "  3أؼسطس  ، "2013الدٌابٌة " 10
أؼسطس  ، "2013ساحل سلٌم بؤسٌوط " سبتمبر  ، "2013محاولة اؼتٌال أسقؾ المنٌا " نهاٌة سبتمبر
 ، " 2013نزلة عبٌد "  28نوفمبر  ، "2013نزلة البدرمان "  29نوفمبر  ، "2013المحامٌد باالقصر "
ٌونٌو ."2014
ثالثا ًال :فيما يخص إخالل الدولة بالتزامها تجاه اعمال الحقوق
تجد المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ان الدولة أخلت بالتزاماتها تجاه اعمال الحق فً األنصاؾ أمام
القضاء فً ؼالبٌة التعدٌات التى ترصدها فً التقرٌر .فلم ٌصدر حكم قضائى حتى وقت كتابة التقرٌر فً
إي من األحداث الطائفٌة المذكورة .كما رصدت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات  3وقائع قامت فٌها
أجهزة األمن التابعة لسلطة الدولة باجبار المسٌحٌٌن للخضوع لجلسات صلح عرفً و تنحٌة القانون .أتسمت
تلك الجلسات بؽٌاب اإلنصاؾ للطرؾ االضعؾ ( المٌسحٌٌن) و توقٌع علٌهم شروط مجحفة فقط فً مقابل
وقؾ التعدٌات بشكل مإقت مع افالت الجناة و المسإولٌن عن ارتكاب التعدٌات من العقاب.
و هو الذى اتضح فً تدخل أجهزة األمن التابعه للدولة فً قبول المسٌحٌٌن لشروط التهجٌر فً صلح
المطرٌة الذى تم فً ٌوم ٌ 9ونٌو  2014بحضور ممثلٌن رسمٌٌن عن الدولة كالمحافظ و عدد من رجال
األمن ،بجانب إجبارهم على الخضوع إلى شروط اخرى تمثل عارا ًا مجتمعٌا ًا كتقدٌم  5أكفان مقابل قتٌل
واحد (صدٌق لهم) ،و تقدٌم  100ناقة و  4عجول كدٌة للقتٌل ،فً تنحٌة كاملة للقانون.
تكرر ذلك أٌضا ًا فً تدخل األجهزة األمنٌة فً إجبار مسٌحٌى قرٌة بنى أحمد الشرقٌة و أحداث قرٌة نزلة
عبٌد بالمنٌا حٌث تدخلت أجهزة األمن فً أجبار المسٌحٌٌن للخضوع للصلح بشروط مجحفة.
كما ترى المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات اخالل فً التزام الدولة تجاه انصاؾ مسٌحًٌ قري ساحل
سلٌم بمحافظة أسٌوط ،حٌث تقاعست االجهزة األمنٌة فً القبض على " أشرؾ حالقة" المتهم الرئٌسى فً
حادث مقتل " عماد لطفً دمٌان" و " مدحت صدقى دمٌان" منتصؾ سبتمبر  ،2013االمر الذى انتج فً
النهاٌة استٌالء عائلة حالقة مإخرا ًا على قطعة أرض كانت ملك لعائلة عماد لطفً.
و فً المجمل ،ترى المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات إخفاق الدولة لٌس فقط فً أعمال القانون و
توقٌع العقاب الرادع لضمان عدم تكرار التعدٌات ،بل انها فشلت اٌضا ًا فً توفٌر المناخ التشرٌعى المناسب
ألعمال الحقوق األساسٌة للمصرٌٌن المسٌحٌٌن ،فعلى الرؼم من تكرار أحداث التعدى على دور العبادة
المسٌحٌة و المبانى الملحقة بها ،إال انه  -حتى وقت كتابة التقرٌر  -لم ٌصدر قانون ٌنظم الحق فً بناء
الكنائس ،كما ان الدولة لم تصدر تشرٌعا ًا متوازنا ٌجرم الخطابات الكراهٌة التحرٌضٌة و التمٌٌزٌة بدون
المساس بحرٌة الرأي و التعبٌر ،و التى كانت عامالًا و محركا ًا لؽالبٌة التعدٌات على الرؼم من انه تم
تجرٌمها طبقا ًا لنص المادة  53من الدستور الحالً ،و الذى ترتب علٌه استمرار المسٌحٌٌن كشرٌحة
مجتمعٌة مستضعفة و عرضة للتعدي علٌها بشكل متكرر من قبل أطراؾ ؼٌر تابعة للدولة.
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بعض االحصاءاث الهاهت الخاصت بالخقرير

شهدت الفترة من ٌ 30ونٌو  ،2013إلى  30سبتمٌر  ،2014التالً :





تعرض خالل تلك الفترة ما ال ٌقل عن  18مواطن مسٌحً للقتل على الهوٌة فً أحداث عنؾ
مختلفة.
تعرض ما ال ٌقل عن  165منزل مملوك لمسٌحٌٌن ألعمال سرقات وتخرٌب أو حرق.
تعرضت ما ال ٌقل عن  85كنٌسة و مبنى ذات صفة دٌنٌة إلى أعمال عنؾ.
تعرض ما ال ٌقل عن  38مسٌحً لدرجات مختلفة من االحتجاز من قبل أجهزة األمن فً أحداث
كانوا هم ضحاٌا فٌها.

-5

خلفيت صياصيت عي أحذاد العٌف الطائفي بعذ اإلطاحت بورصي

بعد اصدار الرئٌس السابق دمحم مرسً لإلعالن الدستورى المكمل فً نوفمبر  ،2012و الذى كانت من بٌن
موادة عدم الطعن على قراراته و إقالة النائب العام استمر الشارع السٌاسى فً حالة من الصخب و الؽلٌان
المستمر بحٌث وصل الحراك السٌاسى الى شرائح جدٌدة من المجتمع ،و بدأت أعداد كبٌرة من المسٌحٌٌن
فً المشاركة فً االحتجاجات .و زاد االحتقان بالنسبة للمسٌحٌٌن على وجه الخصوص بعد أحداث مقتل 6
من المسٌحٌٌن بضاحٌة الخصوص بالقاهرة ،و التى تبعتها حصار مقر إقامة البابا بالكاتدرائٌة المرقسٌة
بالعباسٌة حٌث اشتراكت قوات الشرطة فً األحداث و القاء قنابل الؽاز داخل الكاتدرائٌة اثناء تواجد العدٌد
من المسٌحٌٌن لتشٌٌع ضحاٌا أحداث الخصوص ،فً مطلع ابرٌل  ،2013و التى كانت بمثابة العالمة
الفارقة فً العالقة بٌن المسٌحٌٌن و حكومة الرئٌس مرسً.
و فً ٌونٌو  2013أعلنت حركات و أحزاب سٌاسٌة عن تظاهرات ضخمة فً ٌ 30ونٌو  ،2013و مطالبة
الرئٌس بعقد انتخابات رئاسٌة مبكرة و ترك السلطة ،فً المقابل اعلنت جماعة االخوان المسلمٌن و عدد من
التٌارات االصولٌة المإٌدة للرئٌس مرسً االعتصام بمٌدان رابعة العدوٌة بمدٌنة نصر بالقاهرة فً 28
ٌونٌو  ،2013تحت شعار الدفاع عن الشرعٌة .بُثت العدٌد من خطابات التحرٌض ضد المشاركٌن فً
االحتجاجات ضد مرسً ،و اتسمت بؤرتفاع نبرت التهدٌدات ذات الطابع الطائفً ضد المسٌحٌٌن .و ٌذكر
التقرٌر رصد لخطابات تحرٌضٌة بُثت من المنصة الرئٌسٌة العتصام رابعة ،كما ٌذكر بعض المنشورات
التحرٌضٌة التى تم توزٌعها على العامه بمحافظة المنٌا و التى تمٌزت بنبرة تهدٌد واضحة ضد المسٌحٌٌن و
ممتلكاتهم الخاصة و دور عبادتهم ،و رصدت تقارٌر لمنظمات حقوقٌة منشورات اخرى مماثلة بمحافظات
بنى سوٌؾ بعنوان "فكر ٌا مسلم  ...وفوق ٌا مسٌحى" فً الفترة التى سبقت احتجاجات ٌ 30ونٌو  ،2013و
بشمال سٌناء رصدت بٌانا ًا لجماعة انصار الشرٌعة بتارٌخ ٌ 5ولٌو ٌحمل نبرة تهدٌد مماثلة .بعد نزول اعداد
كبٌرة إلى الشارع فً ٌ 30ونٌو  ،2013بمشاركة واضحة من المسٌحٌٌن لٌس فقط بالعاصمة و المحافظات
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التى اعتادت الحراك الشعبى ،ولكن وصلت إلى أقاسى الصعٌد ،وتسبب ذلك فً تصاعد ؼضب التٌارات
المإٌدة لمرسً ضد االقباط .و بعد عزل الرئٌس مرسً فً ٌ 3ولٌو  ،2013أعلنت عدد من الحركات
االسالمٌة المإٌدة له االعتصام بمٌادٌن رئٌسٌة بعد ٍلد من المحافظات كمٌدان باالس بمدٌنة المنٌا ،و الذى
انطلقت منه شرارة العنؾ التى أعقبت فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقاهرة فً  14أؼسطس  .2013و
لم ٌمضى ذلك الٌوم ٌ 3 -ولٌو  - 2013بسالم على المسٌحٌٌن ،بل بالتزامن مع الخطاب قام عدد من
المإٌدٌن للرئٌس مرسً من التٌارات االسالمٌة بقرٌة دلجا التابعة لمركز دٌرمواس بمحافظة المنٌا باقتحام
مبنى خدمات تابع للكنٌسة الكاثولٌكٌة باإلضافة إلى التعدى على عدد من المنازل الخاصة بالمسٌحٌٌن فً
القرٌة ،و تتابعت بعد ذلك اعتداءات ضد المسٌحٌٌن اجتاحت عدد من محافظات الصعٌد بدون أن توفر
الدولة الحماٌة االزمة.
فقد شهدت فترة ما بعد ٌ 30ونٌو  2013أعمال عنؾ طائفً ؼٌر مسبوقة ضد المسٌحٌٌن و تقاعس مرٌب
من قبل السلطات فً حماٌة أمان و سالمة المسٌحٌٌن و ممتلكاتهم و دور العبادةوظهر ذلك بوضوح فً
أعقاب فض اعتصامً انصار مرسً الدموي فً رابعة و النهضة بالقاهرة بالقوة ٌوم  14أؼسطس .2013

-6

األحذاد و الىقائع

 -6أ) االًخهاكاث في الفخرة هي  30يىًيى إلً  14أغضطش 2013
أحذاد قريت دلجا ،دير هىاس ،الوٌيا:

األب أيوب يوسف يحمل فى يده بقايا مكتبة الكنيسة
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فً حوالً التاسعة و النصؾ مسا ًاء ٌوم ٌ 3ولٌو  ،2013بعد االعالن عن عزل الرئٌس مرسً ،شهدت قرٌة
دلجا التابعة لمركز دٌر مواس بمحافظة المنٌا هجوم عدد من مسلمى القرٌة على مبنى خدمات تابع لكنٌسة
مارجرجس لالقباط الكاثولٌك وسط هتافات  " :اسالمٌة اسالمٌة  ...نرٌد الشرعٌة " ٌ " ،ادى الزل و ٌادى
العار  ...النصارى بقوا ثوار".
أفاد األب " اٌوب ٌوسؾ" راعً الكنٌسة الكاثولٌكٌة بدلجا ،بؤن حشد من مئات المسلمٌن اقتحموا مبنى
الخدمات التابع لكنٌسته و المكون من ثالث طوابق ( حضانة و مكتب فً الدور األول ،مكتبة فً الدور
الثانى ،مسكن األب أٌوب فً الدور الثالث) .كان أٌوب فً الطابق العلوى اثناء الهجوم و الذى مكنه من
الهرب عبر السطح بعد أن قامت الحشود بسرقة محتوٌات المبنى و اشعال النٌران فٌه .بقً المسٌحٌٌن فً
منازلهم فً حٌن انقسم الحشد إلى مجموعات تطوؾ شوارع القرٌة وتقوم بالتهجم على المسٌحٌٌن و التعدى
على ابواب و شبابٌك منازلهم باالحجار و اقتحام و سرقة بعضهم .طبقا ًا للشهادات فان منازل و محال
تجارٌة لكال من  :جرجس فهٌم ،كرومر اسحاق ( جواهرجى) ،سالمة شفٌق ونادى مهنى ( صاحب ورشة
حدادة فً الطابق االرضى من منزلة) تعرضوا ألعمال نهب .افاد نادى للمفوضٌة المصرٌة للحقوق و
الحرٌات ،بانه كان ٌشاهد الحشود وهى تحاول اقتحام المنزل بعد ان قامت بتدمٌر ورشتة ،و لكنهم فشلوا
وذلك الن ابواب منزلة كانت قوٌة .بمجرد تمكن االب اٌوب من الهرب ،اسرع فً عمل العدٌد من
االتصاالت بمسإولى األمن من الشرطة و الجٌش ،ولكن لم تؤتى اى مساعدة سوى بحلول الخامسة فجرا ًا و
التى بمجرد وصولها لم تقم بتفرٌق الحشود المتجمهرٌن فً الشارع بل اجبرت نادى على فتح باب منزلة و
قامت بالقاء القبض علٌة وتركت امرأته و ابنته وحٌدتان بالمنزل .بعد ان ؼادرت قوات األمن القرٌة و
قامت بالقاء القبض على عدد من المسٌحٌٌن و المسلمٌن ،قامت الحشود باقتحام منزل نادى و نهب محتوٌاته
واشعال النٌران فٌه واطالق النار على زوجتة التى خضعت لعملٌة جراحٌة خطٌرة والزالت تتعافى .وفقا ًا
لألب اٌوب ،على االقل من  10إلى  15عائلة كاثولٌكٌة تم تهجٌرها قسرٌا جراء أعمال النهب التى لحقت
بمنازلهم ،و عاد منهم مإخرا ًا عائلتٌن فقط .و حتى كتابة هذه السطور فؤنه لم تتم اٌه أعمال تجدٌدات فً
مبنى الخدمات أو تعوٌضات للعائالت المضارة باستثناء أعمال ترمٌم لبعض المنازل التى لم ٌعود مالكٌها
بعد.

أحذاد الضبعيتً ،جع حضاى ،األقصر
فً مساء ٌ 4ولٌو  ،2013تم العثور على جثة " حسن شفٌق حنفً" ،مسلم ،على ضفاؾ ترعة القرٌة خلؾ
منزل شخص ٌدعى " دمحم سٌد" ،فً نجع حسان ،قرٌة الضبعٌة ،على بعد حوالً  18كٌلومتر ؼرب
األقصر .و على الرؼم من عدم وجود أدلة حول تورط مسٌحٌٌن فً جرٌمة القتل اتهمت عائلة القتٌل
مسٌحً بقتله "صبحى مجدى اسكندر"  18 ،سنة .تجمع عدد من مسلمى القرٌة فجر ٌ 5ولٌو  2013وقاموا
بالتعدى على صبحى بالهراوات و العصً ،ولكنه تمكن من الهرب وذهب إلى المنزل ،فؤعتدوا على احد
اقربائة وٌدعى " شنودة" حٌث تم ضربة ضرب مبرح و طعنه بالسالح االبٌض ثم القوا به فً الترعة،
ولكنه تمكن من السباحة للشاطئ االخر ونجى بحٌاته .فً هذه االثناء تمكن صبحى من اجراء اتصال بكاهن
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الكنٌسة و الذى بدوره قام بابالغ قوات األمن .وصلت قوات األمن حوالً الثامنة صباحا ًا لتجد صبحى مازل
حٌاًا ،و طبقا ًا لشهود عٌان ،فان قوات األمن تركت مسلمى القرٌة تعتدى علٌة مجددا ًا حتى فقد الوعى
واعتقدوا انه فارق الحٌاة فتركو ،فحملت قوات األمن جسده ووضعته فً سٌاراتها ثم انطلقت ،و أودعته فً
مستشفً بعد ان اكتشفت انه مازل حٌا ًا .فً تلك االثناء كانت مجموعات من مسلمى القرٌة تطوؾ الشوارع
تحمل انواع مختلفة من االسلحة (العصً ،المطارق ،اسلحة بٌضاء ،اسلحه نارٌة) وسط هتافات "هللا أكبر ..
هللا أكبر" " ،النصارى قتلوا مسلم "  ،مهددٌن المسٌحٌٌن بؤنهم سوؾ ٌحرقوا منازلهم انتقاما ًا لحسن ( القتٌل
المسلم) .بحلول ظهر الٌوم تعرض ما ٌزٌد عن  40منزل لمسٌحٌٌن لمستوٌات مختلفة من السلب و النهب
وصلت إلى حد التدمٌر الكلى .و افاد شهود عٌان انه خالل األحداث طاّلب أحد أفراد الشرطة المسٌحٌٌن
ع ِلق عدد من األسر فً
بسرعة التوجه لكنٌسة القرٌة و ترك منازلهم حتى ٌتمكنوا من حمٌاتهم ،ولكن َ
المنازل ولم ٌستطٌعوا الهروب ،لجؤت بعض هذه األسر إلى منزل " نصحى حبٌب" هربا ًا من التعدٌات.
اصبح منزل " نصحى" تحت الحصار بعد ان تؤكد لدى مسلمى القرٌة أن أحد المحتمٌن بالمنزل هو " إٌمٌل
نسٌم" أحد قادة حركة تمرد التى ساهمت بشكل كبٌر فً االطاحة بالرئٌس مرسً .بعد عشرات االتصاالت
بالجهات امنٌة وفً حوالً الثامنة مسا ًاء ،وصلت إلى مسرح األحداث سٌارة شرطة وسمحت فقط
باصطحاب النساء و األطفال ،حاول بعض الرجال ارتداء ذى نسائى ولكن رفضت قوات األمن خروجهم
حٌنما اكتشفوا ذلك .تُرك حوإلى  7رجال فً المنزل قُتل منهم  4الحقا ًا بعد ان اقتحم مسلمى القرٌة
المتجمهرٌن المنزل فً وجود لقوات األمن .و قد وردت اسمائهم وتوصٌؾ االصابات فً تقرٌر للمبادرة
المصرٌة للحقوق الشخصٌة كالتالى :





رومانً نصحى حبٌب 38 ،عاما ،ضرب بسالح أبٌض وذبح.
محارب نصحى حبٌب 40 ،عاما ،طعن فً الرقبة وكسر بقاع الجمجمة.
راسم تواضروس أقالدٌوس 54 ،عاما ،طعن فً الرقبة وضرب بالشوم أدى لكسر فً قاع
الجمجمة.
أمٌل نسٌم صاروفٌم 40 ،عاما ،جروح قطعٌة فً الرأس.
وأصٌب كل من:







مٌالد األمٌر نسٌم 25 ،عاما ،ضرب بالمطواة والشوم.
بولس زكً ٌوسؾ 50 ،عاما ،أصٌب بؤربعة أعٌرة نارٌة بالذراع والبطن.
فادي أسعد عبد هللا 30 ،عاما ،ضرب بالشوم.
عٌد إدوارد أٌوب 36 ،عاما ،ضرب بالشوم.
صفوت سمٌر أٌوب 36 ،عاما ،ضرب بالشوم.1

اشارت بعض الشهادات الواردة فً تقرٌر مركز "وطن بال حدود" 2إلى تورط قوات األمن فً االعتداء ،فقد
افاد مٌالد األمٌر نسٌم (نجل شقٌق "امٌل") و هو الناجى األول من األحداث ،انهم تعرضوا لهجمات متكرره
بداٌة من الفجر و حتى الثامنة مسا ًاء ،و ظلوا تحت الحصار طوال الٌوم بعد انتهاء صالة الجمعة حٌث ردد
المتجمهرٌن هتافات تطالب بقتل " أمٌل نسٌم" ،فً حوالً الثامنة مسا ًاء تم القاء عدد من زجاجات الملوتوؾ
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من مسلمى القرٌة المتجمهرٌن على المنزل فؤضطروا إلى اللجوء إلى منزل " نصحً حبٌب" بعد ان تمكنوا
من اقتحام منزل امٌل و المنزل المالصق له ،بعد فترة من الحصار استمعوا إلى طرق شدٌد على الباب و
صوت ٌقول " احنا الشرطة  ..متخافوش افتحوا" فدخل  4ضباط مباحث و اخبروهم بانهم سوؾ ٌخرجوا
النساء و األطفال فقط هذه المرة ،و المرة القادمة سٌؤخذون الرجال .وبعد حوالً  20دقٌقة وصلت سٌارة و
استوقفها المتجمهرٌن على مسافة من المنزل حتى ٌتعرفوا على من ٌخرج ،حاولت والدة "محارب" التوسل
إلى الشرطة النقاذ ولدٌها النه لم ٌعد لدٌها أحد ؼٌرهم حتى انحنت لتقبل قدماه ،ولكن كان ذلك بدون جدوى.
حٌنما ادرك الرجال انه لن ٌتم انقاذهم ،اسرعوا إلى المخرج الخلفً ولكن كان " أمٌل " ٌعانى من كسر فً
قدمه اثناء محاولته الهرب على مدار الٌوم ،فؤلتجئوا إلى مخبئ قرٌب ولكن سرعان ما استطاع المتجمهرٌن
العثور علٌهم و من ثم تم التعدى علٌهم بالشوم و القطبان المعدنٌة حتى أوشكوا على فقدان الوعى .فٌما افاد
"حبٌب نصحى" الناجى الثانى و شقٌق الضحٌتان "محارب " و "رومانى" بؤن الشرطة بعد ان قامت باجالء
األطفال و النساء تركوا باب المنزل مفتوحا ًا و مروا المتجمهرٌن أمامهم إلى داخل المنزل ولم توقفهم ،وقد
اشار حبٌب إلى انه تمكن من رإٌة القتلة و قد ادلى باسمائهم بعد ذلك ،واشار اٌضا بانه رأى احد أفراد
الشرطة وهو ٌرتدى الزى المدنى و ٌحمل ( طابنجة ،مدفع رشاش) فً داخل المنزل اثناء التعدى على
الضحاٌا ،كما تمكن "أمٌل نسٌم " بعد نقلة إلى المستشفً قبل الوفاة باالدالء باسماء من قاموا بتعدى علٌة و
التسبب فً مقتله .فً صباح الٌوم التإلى ،السبت ٌ 6ولٌو  ،2014وصلت قوات من الشرطة العسكرٌة
وقامت بالقبض على  25شخص وعادت لتلقى القبض على  17اخرٌن فً الٌوم التإلى ،وتم تحرٌر محضر
برقم  2398لسنة  2012ادارى الجرنة ،امر النائب العام بحبس  16شخص على ذمة التحقٌقات و اطلق
سراح الباقٌن .3وفً  24أؼسطس  ،2014تمكنت وحدة مباحث القرنة  -ؼرب االقصر  -من القاء القبض
4
على المتهم الرئٌسى فً قتل امٌل نسٌم.

15

األقباط فً مواجهة ثالثً العنؾ ،الطائفً و السٌاسً و الحكومً

شوال صيٌاء ،حادد اغخيال القش "هيٌا عبذٍ"

صورة للتاجر القبطي مجدى لمعى بعد قتله على ايدى خاطفيه

قتل القس "مٌنا عبده شاروبٌم " ،كاهن تابع لمطرانٌة شمال سٌناء ،بعد أن اطلق شخصان ملثمان النار علٌة
فً ٌ 6ولٌو  ،2013اثناء توجهه من منزلة إلى كنٌسة مارمٌنا بمنطقة المساعٌد ،بالعرٌش .تلقى القس 12
طلقة فً الرأس و الصدر و لقى مصرعه على الفور ،حتى االن ٌظل حادث مقتلة ؼامض و القتلة ؼٌر
معروفٌن .و فً نفس الٌوم اٌضا ًا تم اختطاؾ تاجر مسٌحى ٌدعى " مجدى لمعى" و تم العثور على جثمانه
5
مقطوع الرأس الحقا ًا فً مدٌنة الشٌخ زوٌد.

أحذاد الذيابيت ،هركز الىصطً ،شوالي بًٌ صىيف
فً  11أؼسطس  ،2013اندلعت أعمال عنؾ طائفً فً قرٌة الدٌابٌة ،مركز الوسطى ،شمالً محافظة بنى
سوٌؾ ،عقب مشاجرة نشبت بٌن عائلة مسٌحٌة و عائلة مسلمة على مطب صناعى.
فً الثامنة من صباح  10أؼسطس  ،2013نشبت مشاجرة بٌن عائلة مسٌحى " فوزى ابو السعد" من جهه،
و "مصلح صالح عبد الفتاح"  " ،دمحم موسى ابراهٌم" من عائلة الشواهنة المسلمة من الجهه االخرى ،وذلك
بعد ان قام فرد من عائلة الشواهنة بقٌادة " توك توك" بشكل سرٌع و ابدى اعتراضة على المطب الصناعى
أمام المنزل الخاص بعائلة فوزى .نشبت مشادة بٌن سائق التوك توك و العائلة المسٌحٌة ،فً خالل لحظات
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انضم اخرٌن من العائلة المسلمة للمشادة وتحولت لمشاجرة اصٌب فً خاللها سٌدة من العائلة المسٌحٌة
بجرح قطعى فً ٌدها من سالح ابٌض .بحلول ظهر الٌوم التالً ،افتعلت العائلة المسلمة مشاجرة جدٌدة
حٌث دأب شابٌن ٌمتطٌان درجات نارٌة على العبور أمام منزل العائلة المسٌحٌة بشكل سرٌع ،مما دفع
السٌدة المصابة ان تطلب منهم االبطاء قلٌال ،فقام الشابٌن بسب السٌدة أمام منزلها ،فدفع ذلك أحد أفراد
عائلتها للدخول فً مشاجرة معهم .لحظات قلٌلة و بدأت عشرات من مسلمى عائالت مختلفة بمهاجمة منازل
المسٌحٌٌن فً القرٌة و التعدى علٌهم بالخرطوش .أفادت بعض الشهادات من مسلمٌن بؤن المسٌحٌٌن قاموا
باطالق الخرطوش علٌهم اثناء تجمعهم قبل التعدى ،وعلى جانب أخر افاد شهود مسٌحٌٌن بانهم كانوا فقط
ٌدافعون عن انفسهم باالحجار اثناء تعدى المسلمٌٌن علٌهم .و فً ؼضون دقائق بدأ مسلمو القرى القرٌبة
اٌضا االشتراك فً التعدٌات ،حٌث استخدموا زجاجات الملوتوؾ ،االسلحة البٌضاء ،االسلحة النارٌة و
العصً والقضبان الحدٌدٌة فً التعدى على منازل المسٌحٌٌن و اشعلوا النٌران فً كنٌسة " المالك و األنبا
انطونٌوس" فً دقائق معدودة ،وقد أكدت شهادات على ان المعتدٌن قاموا باستخدام جامع القرٌة فً تحرٌك
الحشود .قام اباء كهنة من الكنٌسة باالتصال بالجهات األمنٌة و طلب المساعدة ،و لكن كان أول ظهور
لقوات األمن بعد مضى  3ساعات ،و اٌضا ًا اشارت بعض الشهادات إلى انها لم تتدخل بشكل لحظى لوقؾ
الهجوم ،فً حٌن كانت الحشود تقوم بمنع سٌارات االطفاء و االسعاؾ من الدخول للقرٌة و مساعدة
المسٌحٌٌن .تمكنت قوات األمن من السٌطرة على األوضاع بعد السادسة مسا ًاء .حوالً  15شخص تعرضوا
لالصابة ،وتم القاء القبض على  13شخص ( 7مسلمٌن 6 ،مسٌحٌٌن ) ،وقد أمر المحامى العام بحبسهم على
ذمة التحقٌق لمدة ٌ 15وم و وجهت الٌهم اتهامات بالتورط فً أحداث العنؾ ،الشروع فً القتل ،التجمع،
6
الشؽب ،البلطجة وحٌازة اسلحة بدون ترخٌص.
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أحذد بًٌ احوذ الشرقيت ،الوٌيا

صورة وحدى السيارات التى تم إتالفها ،حصلت عليها المفوضية من اوهالى

شهدت قرٌة بنى احمد الشرقٌة ،ذات االؼلبٌة المسٌحٌة ،والتى تقع على بعد  5كٌلومتر جنوبً مدٌنة المنٌا،
اندالع لموجة كبٌرة من أعمال العنؾ الطائفً فً  3أؼسطس  ،2013بعد نشوب مشاجرة بٌن شاب مسلم
ٌدعى " شرٌؾ عبد المنعم" ،كان خاله عضو سابق بحزب الحرٌة و العدالة  ،و اخر مسٌحً ٌدعى " حنا
دوس فهٌم" على احدى المقاهى بسبب اؼنٌة "تسلم االٌادى" و التى تشٌد بدور الجٌش فً االطاحة بالرئٌس
السابق دمحم مرسً .انتهت المشاجرة بعد ان تدخل عدد من أهالً القرٌة و قاموا بالفصل بٌن الطرفٌن ،و بعد
صالة المؽرب تجمع عشرات المسلمٌن و شرعوا فً االعتداء على منازل و متاجر المسٌحٌٌن .وقد اشارت
الشهادات لوجود نٌة مسبقة للتعدٌات ،حٌث اخبر " حجاج ٌوسؾ" 39 ،سنة ،باحثوا المفوضٌة المصرٌة
للحقوق و الحرٌات بؤن مجموعة من المتشددٌن قاموا بنشر شائعة حول تعدى مسٌحٌو القرٌة على الجامع و
التى ادت بدوها إلى شحن الموقؾ بشكل أكبر .اخبر " مجدى فتحى" 45 ،سنة ،صاحب محل قطع ؼٌار
سٌارات ،المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ان مجموعة من المتطرفٌن قاموا بالتجمهر بعد االفطار
وتوجهوا إلى القرى االخرى ذات األؼلبٌة المسلمة و تردٌد شائعة اشعال المسٌحٌٌن للنار فً مسجد القرٌة،
األمر الذى جعل ما ٌقرب من  10قرى اخرى تقوم بالهجوم على بنى احمد الشرقٌة .وٌقول شاهد عٌان
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ٌدعى " هانى جاب هللا"  30 ،سنة ،جزمجى ،انه تمكن من ؼلق محله و التوجه للمنزل بعد ان شاهد حشد
كبٌر ٌحمل اسلحة بٌضاء و اسلحة نارٌة قادمٌن من المدخل الشرقى للقرٌة و قاموا بالتعدى على المنازل و
المتاجر القرٌبة من الطرٌق الرئٌسً .فً تلك االثناء ،تجمع مسٌحًٌ القرٌة أمام الكنٌسة بعد ان اعتقدوا فً
امكانٌة مهاجمتها .وحٌنما اقتربت الحشود من الكنٌسة ،اندلعت االشتباكات بٌن المسٌحٌٌن و المسلمٌن.
و قد اشارت الشهادات إلى االستجابة المتؤخرة لألمن فبرؼم من وجود جو مشدود ،كما ان مدٌنة المنٌا تبعد
ما بٌن  10إلى  15دقٌقة فقط عن القرٌة ،ومع ذلك فقد وصلت قوات األمن حوالً الحادٌة عشرة مسا ًاء بعد
قرابة الخمس ساعات من بداٌة األحداث .قامت قوات األمن بؤطالق العدٌد من قنابل الؽاز و امرت
المسٌحٌٌن بالعودة إلى منازلهم و عدم التجمهر أمام الكنٌسة .اُجبر المسٌحٌٌن على التراجع إلى منازلهم و
لكن لم ٌوقؾ ذلك أعمال السلب و النهب و التخرٌب لبعض المنازل و المحال التجارٌة ،وحوالً الواحده بعد
منتصؾ اللٌل ،علم " مجدى فتحى" بان محلة ٌتعرض ألعمال سلب و نهب ،فؤسرع لٌطمؤن على محلة و
حٌنما وصل قال انه شاهد عقٌد شرطة من قوات األمن ٌجمع المعتدٌن حولة و ٌتحدث الٌهم فً حٌن ان
االخرٌن كانوا مستمرٌن فً أعمال السلب و التخرٌب لما تبقى من محال و منازل المسٌحٌٌن و لم ٌقوم
بوقفهم أو القبض علٌهم .بحلول الفجر احكمت قوات األمن قبضتها على القرٌة و استطاعت السٌطرة على
الموقؾ بعد اصابة حوالً  15شخص من الطرفٌن ،باالضافة إلى اصابة ضابط شرطة و مجندٌن .قدم
المسٌحٌٌن تقٌٌما ًا مبدئٌا ًا لخسائرهم ٌقدر بنحو  4مالٌٌن جنٌة ،وحصلت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و
الحرٌات على قائمة بحوالً  33مواطن تعرضت ممتلكاتهم الخاصة و محالهم التجارٌة إلى خسائر من
بٌنها  11سٌارة و دراجة نارٌة 22 ،محل تجارى ،باالضافة إلى ثالث منازل.
وقد قام الطرفٌن بعمل عشرات المحاضر ،وقامت النٌابة العامة باخذ اقوال عدد من المضارٌن التى تعرفت
على بعض االشخاص المشاركٌن فً التعدٌات .و طبقا ًا لتصرٌح النائب العام هشام بركات ،فقد أمر النائب
العام بحبس  15شخص من الطرفٌن على ذمة التحقٌق ،و قام بتوجٌة اتهامات ضدهم بالشروع فً القتل و
عقدت جلست صلح
البلطجة و االرهاب وحٌازة اسلحة نارٌة بدون ترخٌص .فً  11أؼسطس ُ ،2013
عرفً تقلٌدٌة انتهت إلى قبول الشروط التالٌة :








قبول لجنة التحكٌم.
التنازل عن جمٌع القضاٌا المثارة فً المحاكم و اقسام الشرطة.
تم وضع شرط جذائً مقداره  2ملٌون جنٌة على أى من ٌتعدى على األخر من الطرفٌن ،وٌرجع
فً تطبٌقة إلى اللجنة حسب ما ٌتواجد من الشهود أو بالقسم على وقوع الواقعة.
على من ٌتسبب فً نشوب اي " فتنة" بٌن اهل البلد الواحدة ان ٌكون مرؼما ًا بالخروج من البلد و
برضاء الطرفٌن بخروجة بعد الرجوع للجنة و صدور حكمها.
تكوٌن لجنة من أهالً القرٌة تتكون من  8أفراد تقوم بوأد الفتنة فً وقتها.
دور العبادة سواء مساجد أو كنائس تكون بعٌدة عن المشاجرات و الفتن و تكون خط أحمر.
ان هذا الصلح ٌجب ما قبلة من خالفات قدٌمة لتكون صفحة بٌضاء جدٌدة.
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و قد رفض المضارٌن من المسٌحٌٌن التصالح و قالوا انهم لم ٌقوموا بحضور الجلسة ،ولكن تحت ضؽوط و
خوؾ من تجدد التعدٌات ،قبلوا نتائج المصالحة ،وقام بعضهم بسحب البالعات الخاصه بهم فً االقسام و
النٌابات ،و البعض االخر لم ٌقم بالتنازل ،و قد حصلت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات على نسخ
لعدد من المحاضر الخاصة باألحداث و التى تم تجمٌدها و حفظ التحقٌقات فً القضٌة حتى وقت كتابة
التقرٌر.7

- 6ب) االًخهاكاث الخً اعقبج فض اعخصاهً رابعت العذويت و الٌهضت
هباشرة في الفخرة هي  14إلً  17أغضطش 2013
اُعلنت عدد من االعتصامات الجذئٌة فً بعض المحافظات عقب تشكل االعتصام الرئٌسى ألنصار مرسً
برابعه العدوٌة و النهضة بالقاهرة ،حٌث تم القاء بعض الخطابات داخل تلك االعتصامات امتازت بالنزعة
الطائفٌة و تعد فً بعض ما جاء بها خطابات كراهٌة و حض على العنؾ ضد االقباط.8
قبل ٌ 30ونٌو  2013بؤٌام ،فً مٌدان باالس بمدٌنة المنٌا ،تم توزٌع منشور بعنوان "رسالة للمسٌحٌٌن"،
ٌهدد بحرق ممتلكات االقباط و الكنائس .وجاء فً نصها " :المثل بٌقول لو جالك الطوفان حط عٌالك تحت
رجلٌك ،لو نازل ٌوم  6 - 30تولع فً البلد بالخرطوش و المولوتوؾ ،خلٌك عارؾ إن ممكن لتر بنزٌن
ٌولع لكم فً محالت الدهب والخشب و السباكة و الجرارات و التجارة و االتوبٌسات و السٌارات و الجناٌن،
و ممكن البٌوت و الكناٌس و المدارس و الزراعه كمان ،كل ده لو مش خاٌؾ علٌه خاؾ على عٌالك و
بٌتك ،الكالم ده باالدب بس وقت الجد بٌبقى بقلة االدب" .وكانت الرسالة تحمل توقٌع " ناس ؼٌورٌن على
البلد" ، 9وقد رصدت تقارٌر لمنظامات حقوقٌة منشورات شبٌهه بمحافظتى بنى سوٌؾ و شمال سٌناء.10
فجر  14أؼسطس  ،2013شرعت قوات األمن فً فض اعتصامى رابعة العدوٌة و النهضة بالقاهرة ،فً
حٌن اجتاحت موجة كبٌرة من العنؾ الطائفً المجتمع القبطى .ما ال ٌقل عن  80كنٌسة و مبنى ذو صفة
دٌنٌة تعرضوا للهجوم ،السرقة و الحرق فقط فً  48ساعة ،بجانب ما ٌقرب من  7جمعٌات و  6مدارس
قبطٌة تعرضت للتدمٌر فً  12محافظة مختلفة.11
تشٌر الشهادات التى جمعتها المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات من خالل بحث مٌدانى فً محافظات
المنٌا ،اسٌوط ،السوٌس ،الفٌوم ،القاهرة  -التى مثلت ما ال ٌقل عن  %62من إجمالً التعدٌات التى وقعت
على الكنائس و المحال التجارٌة و الممتاكات الخاصة باالقباط  -إلى أن التعدٌات لم تكن ؼٌر متوقعة أو انها
جاءت على سبٌل المصادفة أو بشكل عفوي ،بل أن منهجٌة و اسلوب تنفٌذ االعتداءات ٌشٌر إلى وجود قدر
ال بحسب منطقة نفوذة و
من التخطٌط المسبق محدد األهداؾ نفذ بواسطة الجماعات االسالمٌة المختلفة ،ك ٍل
سٌطرته ،و ان كان من الصعب االشارة أو االستنتاج بوجود خطة موحدة متفق علٌها بٌن جمٌع المعتدٌن.
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هحافظت الوٌيا

كنيسة اومير تادرس بمدينة المنيا

تقع المنٌا على بعد حوالً  250كٌلو متر جنوب القاهرة ،و ٌبلػ عدد سكانها حوالً  4.7ملٌون نسمة ( و
الذى ٌمثل  %5.8من تعداد سكان مصر) .12وبالرؼم من عدم وجود احصاءات رسمٌة حول تعداد
المسٌحٌٌن بشك ٍلل عام فً مصر إال ان مسٌحٌو المنٌا ٌقدرون انفسهم ما بٌن  40إلى  %60من اجمالً
السكان .ولقد شهدت المنٌا واحدة من اعنؾ موجات العنؾ الطائفً فً تارٌخ مصر فى  15،14أؼسطس
.2013
طبقا ًا لمدٌر أمن المنٌا السابق اللواء "عبد العزٌز قورة " ،فؤنه فً  14أؼسطس  ،2013اقتحم مإٌدى مرسً
المدججٌن باالسلحة الثقٌلة و االتوماتٌكٌة ،حوالً  6اقسام شرطة رئٌسٌة بالمحافظة و اشعلوا فٌها النٌران،
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وذلك بمراكز مؽاؼة ،بنى مزار ،مطاى ،ابوقرقاص ،سملوط ،و العدوة ،باالضافة إلى عدة نقاط شرطة
محٌطة بالقرى ،وقتل خاللها حوالً  13من أفراد الشرطة من بٌنهم  4ضباط .وأكد اللواء " صالح زٌادة"
محافظ المنٌا للمفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ان الهجمات اٌضا ًا طالت المحاكم و النٌابات و مبانى
حكومٌة اخرى حٌث وصلت الخسائر فٌها حوالً  122ملٌون جنٌة مصرى.

هذيٌت الوٌيا
بعد اعالن انصار مرسً بقٌادة جماعة االخوان المسلمٌن عن اعتصامهم الرئٌسى فً رابعة العدوٌة و
النهضة بالقاهرة ،بدأت التٌارات االسالمٌة بالمنٌا اعتصامها الرئٌسً بمٌدان باالس بوسط مدٌنة المنٌا .فً
 14أؼسطس  ،2013شرعت قوات األمن فً فض اعتصام مٌدان باالس بالتزامن مع فض اعتصامى
القاهرة فً حوالً الثامنة صبحا ًا .تم فض االعتصام فً مدة قصٌرة و فً ؼضون دقائق بدأ مإٌدى مرسً
فً استخدام منابر المساجد للحشد و الحث على "الجهاد".
أفاد شهود عٌان للمفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات بانهم استمعوا إلى اصوات قادمة من مكبرات
الصوت الخاصة بجامع " الرحمن" والذى ٌخضع لسٌطرة الجماعة االسالمٌة ،وجامع " عمر ابن الخطاب"
الذى ٌخطع لسٌطرة جماعة االخوان المسلمٌن بمنطقة جاد السٌد ،جنوبى المنٌا ،حٌث جؤت نداءات "هللا أكبر
 ..هللا أكبر" " ،قتلوا أخوتنا فً رابعة" " ،حى على الجهاد" .تجمع بعدها اعداد كبٌرة من الناس ٌشار الٌهم
أنهم من أنصار مرسً أو موالٌن لهم و قاموا بتقسٌم انفسهم لمجموعات  -أكد شاهد عٌان انهم كانوا مسلحٌن
بؤنواع اسلحة مختلفة  -وبدأت التعدٌات فً حوالً التاسعة صبحا ًا حٌث تم اقتحام " الكنٌسة االنجٌلٌة بجاد
السٌد" بقٌادة أمرأة منتقبة و أربعة رجال مسلحٌن ،اطلقوا النار على القفل و اقتحوا الكنٌسة ومن ثم قاموا
بسرقة و تخرٌب محتوٌاتها و فً النهاٌة اشعلوا النٌران فٌها .و فً
الوقت نفسة اتجهت مجموعات اخرى فً اتجاه الشمال ،حٌث قامت
بالتعدى على المركز الطبى الخاص بكنٌسة " مارمٌنا" القبطٌة
االرثوذكسٌة .تزامن ذلك مع تجمع حشود اخرى وسط المنٌا ،بعدما
اطلق الجامع الذى ٌقع بمٌدان باالس نداءات مشابهه ،حٌث بدأت تلك
الحشود بالتعدى على المحال التجارٌة الخاصة بالمسٌحٌٌن ،والتى تقع
بشكل اساسى بشارع الحسٌنى ،و التى كانت تحمل عالمة " × " و التى
وضعت على ابوابها منذ بدأ اعتصام مٌدان باالس.
صورة لباب الكنيسة اونجيلية بجاد السيد بالمنيا
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أحد محال المسيحيين وموضوعا ًال عليه عالمة × ( تم إخفاء شخصية الضحية بناء على طلبها)

أفاد مجدى ( حزؾ باقً اسمه بناء على رؼبته) 28 ،سنة ،و ٌمتلك محل ادوات منزلٌة و كان محله تم
وضع علٌه عالمة " × "  ،انه فقد مصدر دخله الوحٌد ،باالضافة إلى شقته السكنٌة التى كانت فً الطابق
العلوى و اشار إلى ان مجموعات مسلحة قامت باقتحام محله اثناء موجة اقتحامات محال المسٌحٌٌن بالمنٌا
من قبل أنصار مرسى ،وقال  " :بعدما قاموا بنهب المحل فً الطابق االرضى قاموا بؤشعال النٌران فٌه،
فحاولت اهرب انا و عائلتى ولكنى لم اتمكن النهم كانوا ٌطلقون النٌران علٌنا ،و لكننا تمكنا الحقا ًا من
الهرب" .و قد حاول مرارا ًا طلب المساعدة من قوات األمن و لكن كانت االجابة الوحٌدة التى ٌجدها هى
"إحمى نفسك"  " ،احنا بنحمى االقسام و بس" .وكنتٌجة الستمرار النٌران قرابة الثالث عشرة ساعة
متواصلة تعرضت اساسات العمارة إلى الضرر ،فٌما تكبد مجدى خسائر وصلت إلى  300الؾ جنٌة
مصرى حسب تقدٌره عن محلة التجارى فقط .وقد حاول الحصول على تعوٌضات من الدولة ،فحصل فقط
على  1500جنٌة من الؽرفة التجارٌة ،فً حٌن انه كان مطالبا ًا بدفع مبلػ  5000جنٌة كرسوم الحصول
على ترخٌص بالترمٌم.
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ملجأ جنود المسيح بمدينة المنيا

و قد تعرض ملجؤ " جنود المسٌح"  -على بعد  50متر من مٌدان باالس  -اٌضا ًا للهجوم ،حٌث تم اقتحامه و
سرقة محتوٌاته و اشعال النٌران به .و وفقا ًا للقس " افراٌم عادلى" مدٌر الملجؤ انه تم اجالء كل األطفال
مباشرة بعد بدء االعتصام بمٌدان باالس فً ٌ 3ولٌو  ،2013بعد ان قاموا فً االٌام األولى بإطالق العدٌد
من الطلقات النارٌة فً الهواء و تردٌد هتافات مسٌئة للمسٌحٌٌن ،ولذلك ال توجد خسائر بشرٌة .و قد افاد
عادلى بانه قام بارسال تقرٌر تفصٌلى إلى وزارة الشإون االجتماعٌة فقط بعد مرور اقل من  10اٌام على
األحداث ،شرح خالله التعدٌات و ارفق قائمة بالخسائر التى وصلت إلى  3ملٌون جنٌة .وعلى الرؼم من ان
الملجؤ مسإول عن  16طفل مقٌم بجانب  198طفل ٌعٌش مع اسرته ،إال ان وزارة التضامن االجتماعى لم
تصرؾ اٌة تعوٌضات أو مساعدات للملجؤ ،رؼم انه الملجئ الوحٌد الذى تضرر فً هذه األحداث و ٌتبع
لوزارة التضامن االجتماعى.
بعد ان انتهوا من تخرٌب و سرقة و حرق الملجؤ و المحال التجارٌة
القرٌبة ،قاموا بؤشؽال النٌران فً مدرسة " االقباط االعدادٌة بنٌن"،
واقتحام كنٌسة " االمٌر تادرس" و التى ٌعود تارٌخها إلى عام  .1920و
وفقا ًا لـ " فوزى نخلة" ،شاهد عٌان و ٌعمل بالكنٌسة منذ  ،1978فان
الهجوم وقع حوالً الساعه  12.30ظهراًا ،حٌث كان بصحبة عامل اخر و
ثالث شباب فقط داخل الكنٌسة فً حٌن حاول معتدون اقتحام الكنٌسة عبر
الباب الرئٌسى ولكنهم لم ٌتمكنوا ،فقاموا بكسر شباك ؼرفة العمال ثم القوا
زجاجة ملوتوؾ داخلها و التى اجهزت على الؽرفة فً دقائق معدودة.
اسرع نخلة و رفقائة إلى الطابق العلوى ثم إلى سطح الكنٌسة و تابعوا
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عملٌة االقتحام ،حٌث تمكن المعتدون من اقتحام الباب الجانبى وسط هتافات " انتصرنا  ...انتصرنا"  " ،هللا
أكبر  ...هللا أكبر" .و قد أكد نخلة ان المعتدٌن كانوا ٌحملوا العصً و االسلحة البٌضاء و النارٌة ،وكان
ٌصاحبهم مجموعات خاصة من نساء منتقبات كانت تحمل زجاجات المولوتوؾ و تزود بها المعتدٌن .وبعد
لحظات كانوا قد تمكنوا من نهب محتوٌات الكنٌسة و تخرٌب ما تبقى و من ثم اشعلوا النٌران فٌها .حاول
بعض منهم الوصول إلى نخله و رفقائة و لكن البعض االخر قام بتكسٌر السلم الذى صعد علٌه نخلة حتى
ٌتركهم عرضة لالختناق أو ان ٌحترقوا احٌاء ،ولكن تمكن نخلة و االربعه االخرٌن من القفز للشارع الخلفً
للكنٌسة و احتموا لدى بعض الجٌران.

عوامة المرميد بكورنيش المنيا

حوالً الساعة  10.30صباحا ًا كانت مجموعة اخرى تقوم بالتعدى على عوامتى المرمٌد والدهبٌة بكورنٌش
المنٌا ،حٌث اخبر " صاموٌل ثابت" صاحب مطعم وعوامة المرمٌد ،المفوضٌة المصرٌة للحقوق و
الحرٌات ،انه تلقى اتصاال هاتفٌا ًا فً العاشرة صباحا من احد موظفٌة ٌدعى " جالء احمد على" الشهٌر بـ
"اٌهاب" اخبره فٌة ان مجموعة مسلحة بمختلؾ انواع االسلحة بما فً ذالك اسلحة أوتوماتٌكٌة ،تقترب من
مرسً العوامة ،فسارع باالتصال بالجهات األمنٌة و لكن لم ٌتوقع الكثٌر حٌث قام مإٌدو مرسً بقطع
طرٌق الكورنٌش الرئٌسى المإدى إلى العوامة.
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فً حوالً العاشرة و النصؾ تلقى اتصاالًا متقطعا ًا من " جالء" ٌخبره انه
ال ٌستطٌع الخروج و ال ٌعلم ماذا ٌفعل فقد اشعل المسلحون النار بالعوامة
بعدما قاموا بتخرٌبها .وذكر ثابت ان موظؾ اخر تمكن من القفذ و السباحة
فً النٌل قبل ان ٌصلوا له ،بٌنما تفحم " جالء" و موظؾ اخر ٌدعى
"بٌشوى مٌخائٌل" فً حمام العوامة لعدم تمكنهم من الهرب .و قد قام مالك
العوامة باالدالء بشهادته فً محضر بقسم شرطة المنٌا حمل رقم ( 7342
لسنة  .)2013ولم تقع خسائر بشرٌة بعوامة الدهبٌة حٌث سمح المعتدٌن
لطاقم العمل بالهروب قبل حرقها.13
توجه المعتدون ؼربا ًا بعدما فشلوا فً الهجوم على مبنى محافظة المنٌا و
مدرٌة األمن ،فقاموا بتعدى على مبنى خدمات تابع للجٌش و صٌدالٌة و
نادى جمعٌة الشبان المسٌحٌٌن ( )YMCAفً شارع طه حسٌن .وبعد ذلك قاموا بتخرٌب و اشعال النار فً
مكتبة دار الكتاب المقدس و دٌر و مدرسة القدٌس ٌوسؾ .وفً حوالً الثانٌة و النصؾ بعد الظهر ،تمكنت
مجموعة اخرى من اقتحام مجمع " الجزوٌت و الفرٌر" والذى ٌضم جمعٌة الجزوٌت ،باالضافة إلى دٌر
ٌعود تارٌخه إلى  125سنة ،و مبنى خدمات ،حٌث حاولوا اقتحامة مرات عدٌدة خالل الصباح عبر البوابة
الرئٌسٌة ولكن تمكنوا بحلول الثانٌة و النصؾ من القفذ عبر الباب الخلفً و فتح الباب الرئٌسى و الذى سمح
للحشود التى قامت بؤعمال النهب لالشٌاء القٌمة وتخرٌب و حرق لبعض الفصول و المكتبات.

بيشوى
حمام عوامة المرميد حيث توفى جالء و
ُى

وبحلول الثالثة عصراًا ،تمكنت مجموعة اخرى من اشعال مكتب المحامى القبطى الشهٌر " اٌهاب عادل
رمزى" ،حٌث أكدت شاهدة عٌان للمفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ،تدعى "نفٌن رمسٌس" 50 ،سنة،
تسكن فً شارع راؼب ،منطقة مجمع المحاكم القرٌبة من مقر حزب الحرٌة و العدالة  ،انه فً ٌ 3ولٌو
 ،2013خرجت مجموعة من مإٌدى مرسً و تعدت على حوالً  40سٌارة من سٌارات المسٌحٌٌن
المتواجدة بعدد من شوارع المنطقة ،و قد شاهدتهم اثناء خروجهم من مقر الحزب ،الحدث الذى تكرر ٌوم
 14أؼسطس  ،2013حٌث استمعت إلى اصوات لطلقات نارٌة بالقرب من منزلها حوالً الساعه  3عصرا ًا
بٌنما كانت تتابع التلفزٌون بشقتها بالدور الرابع ،وبعد لحظات اسمتعت مجددا ًا إلى ضوضاء شدٌدة ،فحاولت
و ابنها النظر من البلكونه ،فشاهدت مجموعة من الشباب ٌرتدون التٌشٌرتات و البنطلونات الجٌنس،
وبعضهم ٌرتدى جلباب وٌؽطون وجوههم ،وكان بعضهم ٌحمل بنادق الكالشٌنكوؾ .و قالت اقتحمت تلك
المجموعة المنزل و قامت باشعال النٌران بمكتب المحامى " اٌهاب رمزى" بالطابق األول .تمكنت رمسٌس
من النجاة هى و اسرتها الحقاًا ،كما تمكنت من مشاهدة المعتدٌن ٌتحركون من هدؾ الخر ،فقالت  " :كان
بحوذتهم قائمة بالمبانى المستهدفة وحالما ٌنتهوا من هدؾ ٌتوجهون لالخر" .و فً نهاٌة الٌوم حوالً الساعة
التاسعة مسا ًاء تمكنت مجموعة اخٌرة من اشعال النٌران بكنٌسة " االنبا موسى" ؼرب المنٌا ،بعد محاوالت
عدٌدة طوال الٌوم القتحامها ،حٌث تم تخرٌبها بالكامل و اٌضا ًا اقتحام منزل كاهن الكنٌسة المالصق لها و
سلب و تخرٌب محتوٌاته بالكامل ،و قد تم التعدى على احد الشباب المسٌحٌٌن المتواجدٌن بها واحتجازة
لفترة فً مبنى ٌقع تحت سٌطرة الجماعة االسالمٌة.
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قريت دلجا

كنيسة السيدة العذراء األثرية بقرية دلجا

تقع قرٌة دلجا بمركز دٌرمواس ،جنوبى المنٌا ،و وفقا ًا لسكان القرٌة فؤن تعداد سكانها قد ٌتجاوز  120الؾ
نسمة ،وسط تواجد صؽٌر لعدد من الطوائؾ المسٌحٌة ،كاالرثوذكسٌة و الكاثولٌكٌة .و ٌعرؾ عنها اٌضا ًا
انها معقل لعدد من االسالمٌٌن المتطرفٌن والذى من الممكن ان ٌفسر مستوى العنؾ الذى حدث بالقرٌة .و
قد أفاد القس " سلوانس" راعى الكنٌسة االرثوذكسٌة بدلجا ،للمفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ،انه فً
ٌوم  14أؼسطس  ،2013تجمع ما ٌقرب من ثالثة االؾ شخص بقٌادة عدد من الرموز المنطقة المعروفٌن
بمناصرتهم للرئٌس مرسى أمام مجمع كنائس بدٌر "السٌدة العذراء و االنبا ابرام" و الذى ٌعود تارٌخه إلى
القرن الرابع المٌالدى ،و ذلك بعد سماع نداءات فً مكبرات الصوت الخاصة بالجوامع جاءت على النحو
التإلى  " :هللا أكبر  ...هللا أكبر"  " ،حى على الجهاد  ...حى على الجهاد"  " ،اخرجوا لنصرة اخوانكم
المسلمٌن" .فً ؼضون لحظات اقتحموا مجمع الكنائس بالدٌر و قاموا بنهب وتخرٌب محتوٌاته ،و فً كنٌسة
السٌدة العذراء االثرٌة تم سرقة االٌقونات االثرٌة و االحجار االثرٌة النادرة .ظل مجمع الكنائس ٌتعرض
لهجمات مستمرة و لعملٌات التنقٌب و البحث عن االثار منذ ٌوم  14أؼسطس  2013و حتى تمكنت قوات
األمن من استعادة السٌطرة على األوضاع بالقرٌة فً منتصؾ سبتمبر  .2013و قد قامت الحشود المتجاوبة
مع النداءات – من أنصار مرسً و ؼٌرهم  -اٌضا ًا بالتعدى على المنازل المسٌحٌة مما ادى إلى تهجٌر نحو
 80اسرة مسٌحٌة من القرٌة.
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كان " سمٌر لمعى" ،محامى ،بمنزلة حٌنما استمع إلى مكبرات الصوت بجامع عباد الرحمن تقول ٌ " :ا
اهإلى دلجا الكرام ،اخوانكم فً رابعة ٌقتلون من النصارى الكفرة و الجٌش و الشرطة .كل إلى معاه سالح
ٌخرج ومٌخلٌش ال نصارة وال حكومة تانى ،وده وقت الجهاد " .بعد لحظات تم فصل التٌار الكهربى عن
منزلة  -اخبره جٌرانه المسلمٌن بعد ذلك انه تم فصل التٌار عن منزلة بواسطة المعتدٌن  -بدأ فً مالحظة
ان منازل المسٌحٌٌن تتعرض الهجوم ،وحٌث انه كان محامً لعدد من األسر المسٌحٌة التى تعرضت
للهجوم فً ٌ 3ولٌو  ،2013فكانت حٌاته عرضه لخطر حقٌقً.أسرع سمٌر إلى السطح مع عائلته ( والدته
وزوجته و اطفاله التوأمٌن) ،و تمكن من الهرب إلى منزل أحد الجٌران عن طرٌق سلم ،بعد ان تلقى عدة
طلقات و شطاٌا من الخرطوش ،و تلقت والدته طلقة خرطوش مباشرة اسفل عٌنٌها .و أضاؾ لمعى ان ابن
عمه و ٌدعى " أسكندر طوس" 60 ،سنةٌ ،عمل حالق بالقرٌة ،قد تعرض اٌضا للقتل .تمكنت المفوضٌة
المصرٌة للحقوق و الحرٌات من اجراء مقابلة مع ابنائة و زوجته و زوجة ابنه ،حٌث اخبرت زوجته باحثوا
المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات بانها كانت فً الطابق السفلى تعكؾ على تحضٌر الطعام بٌنما كان
"أسكندر" و زوجة ابنه فً الطابق العلوى ،حٌنما استمعت إلى اصوات ضوضاء وطلقات نارٌة ،فؤسرعت
و اختبؤت فً حمام الطابق السفلى ولكن بعد لحظات وجدت نفسها وسط حشود من المسلمٌن الذى اقتحموا
منزلها و بدأوا ٌتجادلوا فٌما سوؾ ٌفعلون بها .بٌنما كانت تشاهد زوجها مصاب بطلق نارى فً منطقة
الصدر و ٌلفظ انفاسة االخٌرة ،امسك بٌدها احدهم و ابتعد بها إلى احد المنازل القرٌبة قائالَ  " :مش بنقتل
حرٌم" .كانت اخر من شهد اسكندر على قٌد الحٌاة زوجة ابنه ،فبٌنما كان مإٌدى مرسً ٌقتحموا محل
الحالقة فً الطابق السفلى اسرعت إلى الشرفه لتشاهد ما ٌحدث و صرخت قائلة  " :كسروا المحل ٌا با " ،
فحاول اسكندر النزول للطابق السفلى و لكن تلقى على الحال رصاصة فً صدرة أودت بحٌاته .فً هذه
االثناء كانت الحشود تلقً بزجاجات الملوتوؾ اعلى المنزل ،فً حٌن حاولت زوجة ابنه مساعدته ،و لكن
طلب منها ان تهرب و هو ٌلتقط انفاسة االخٌرة .قالت زوجة االبن انها تمكنت من الهرب بعدما شاهدت
المعتدٌن ٌمثلون بجسده و ٌسحلونه فً الشارع ،ثم ٌقوموا بربطه بجرار زراعى وٌطوفوا به شوارع القرٌة
و من ثم ٌلقوا بالجثمان فً احد مكاب النفاٌات .و قالت األسرة أن احد المعتدلٌن من المسلمٌن حاول دفن
الجثمان كنوع من العادات والتقالٌد الثابته فً المجتمع ،فقاموا بفتح احدى المقابر و وضعه فٌها ،و لكن جاء
آحرون فً الٌوم التالً وقاموا باخراج الجثمان و التمثٌل به مره اخرى ،و تكرر ذلك الكثر من مرة حتى
بدأ الجثمان ٌتحلل فلم ٌطٌقوا االقتراب منه فتركوا باب المقبرة مفتوحا ًا .أفاد "سمٌر لمعى" المحامى بانه قام
باثبات تلك الوقائع فٌما ٌقرب من  5محاضر مختلفة لدى النائب العام ،و تعرؾ نجل اسكندر الحقا ًا على عدد
من المهاجمٌن من خالل مقطع فٌدٌو تم تصوٌره بواسطة احدهم اثناء الواقعة.
بالنسبة للتطورات القانونٌة فً محافظة المنٌا فوفقا ًا لدمحم احمد نجٌب ،محامى وعضو نقابة المحامٌٌن بالمنٌا،
فانه تم تقسٌم أعمال العنؾ التى وقعت فً المنٌا إلى  12قضٌة مختلفة ،كانت نصٌب مدٌنة المنٌا منهم 6
قضاٌا منفصلة ،و  6قضاٌا اخرى لكل مركز من مراكز المحافظة .و قد قام المحامى العام لنٌابات المنٌا
بجمع كافة التعدٌات الخاصة بالكنائس فً قضٌة واحدة و لم تبدأ المحاكمات فٌها بعد .كما اشار إلى ان
الشرطة استخدمت مقاطع الفٌدٌو التى قام بتصوٌرها اشخاص عادٌٌن خالل أحداث العنؾ المختلفة بعد فض
اعتصامى رابعة العدوٌة و النهضة فً التعرؾ على هوٌة المهاجمٌن .وقام بإعطاء مثل بؤحداث مقتل نائب
مؤمور قسم شرطة مطاي ،حٌث تم تصوٌر األحداث و التى ظهرت فٌها أوجة االشخاص المعتدٌن اثناء
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ارتكابهم الجرٌمة .و أفاد نجٌب للمفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات بؤنه لم ٌتلقى شكاوى بوقوع حاالت
قبض عشوائى ،ولكنه اٌضا ًا اشار إلى ان " العدالة االجرائٌة "  -فً اشارة إلى االجراءات المتبعه فً
التقاضى  -لم تكن وفقا للدستور و القانون .وبالعودة مرة اخرى إلى نفس قضٌة مطاي ،حٌث اصدرت
المحكمة فقط فً أقل من  30دقٌقة ،قرارا ًا بتحوٌل أوراق  537متهما ًا إلى المفتى و الذى تبعه حكما ًا اخر فً
 28ابرٌل  ،2014بؤعدام  37متهم و سجن  500اخرٌن لمدة  20سنة .اضاؾ ،ان نقابة المحامٌٌن بالمنٌا
قامت بعقد اتفاق مع المحكمة و األمن فٌما ٌتعلق بتنظٌم دخول المحامٌٌن إلى جلسة المحاكمة من اجل
المرافعات ،ولكن لم تلتزم المحكمة باالتفاق ،و لم تعطى المحامٌٌن الفرصة فً ابداء دفوعهم .كما أكد ان
بعض المتهمٌن كانوا قٌد االحتجاز و لم ٌحضروا جلسة المحاكمة بالمخالفة للقانون ،كما ارسلت اٌضا ًا
المحكمة أوراق  3اطفال إلى المفتى والذى ٌعد انتهاك للدستور و القانون و دلٌل على التسرع فً اصدار
الحكم .وذكر رد فعل القاضى حٌنما دفع احد المحامٌن بعدم دستورٌة المحاكمة ،فقد امر قوات األمن قائالًا :
"احموا الجلسة بالسالح" .فٌما قام محامى اخر بطلب رد هٌئة المحكمة و الذى ٌستلزم معه  -وفقا ًا للقانون -
وقؾ نظر الدعوى لحٌن الفصل فً الرد ،ولكن استمرت هٌئة المحكمة فً تجاهل تام لطلب الدفاع .و
كنتٌجة لما حدث فً الجلسة الخاصة بقضٌة مطاى ،قررت نقابة المحامٌٌن بالمنٌا عدم حضور جلسة
المحاكمة فً القضٌة التالٌة (قضٌة أحداث العدوة) حٌث ٌعد ذلك ؼٌاب لطرؾ الدفاع والذى بدورة من شؤنه
ان ٌوقؾ نظر القضٌة لؽٌاب الدفاع ،ولكن عقد القاضى الجلسة بالمخالفة للقانون بل و أحال محامو الدفاع
الى التؤدٌب.

هحافظت الفيىم
تقع محافظة الفٌوم على بعد حوالً  90كٌلو متر جنوبى القاهرة ،و تمثل  %3.5من تعداد سكان مصر
بواقع  2.88ملٌون نسمة .14و ٌعرؾ عنها انها احد معاقل الجماعات االسالمٌة المتطرفة كجماعة "التكفٌر
و الهجرة" و " الجماعة االسالمٌة " و التى طبقا ًا للشهادات التى اسمتعت الٌها المفوضٌة المصرٌة للحقوق
والحرٌات ،قادت الهجمات التى وقعت على الكنائس والمبانى الحكومٌة فً اعقاب فض اعتصامى رابعه
العدوٌة و النهضة .فً قرٌة " النزلة " بمركز ٌوسؾ الصدٌق ،هاجم ما ٌعتقد أنهم من مإٌدى مرسً
كنٌستٌن للسٌدة العذراء و دٌر أثرى ٌعود تارٌخه إلى القرن السادس عشر ٌحمل اسم "األمٌر تادرس".
أخبر األب " كٌرلس" راعى دٌر األمٌر تادرس بالنزلة ،المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات انه فً ٌوم
 14أؼسطس  ،2013استمع إلى ضوضاء شدٌدة حوالً الساعة السابعة و الربع صباحاًا ،كان مصدرها
مكبرات الصوت بالمسجد المالصق لمنزله حٌث كان أحدهم ٌصرخ " :قتلوا اخوانكم فً رابعة ،اخرجوا"..
و أوضح انه المقصود بالخروج هو الخروج و التجمع فً منتصؾ القرٌة .و فً حوالً التاسعة و النصؾ
تلقى األب كٌرلس اتصاالًا هاتفٌا ًا من احد معارفه اخبره فٌه ان مإٌدو مرسً قاموا بحرق مركز الشرطة و
ٌتوجهون االن للتعدى على الكنائس.
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كان منزله فً منتصؾ القرٌة مالصق لكنٌسة "السٌدة العذراء" الجدٌدة .بعد ان تلقى االتصال الهاتفً الحظ
وجود ضوضاء خارجا ًا فؤسرع و حاول الخروج لمتابعة ماذا ٌحدث ،فشاهد حشود كبٌرة من رجال و نساء
منتقبات ٌهتفون  " :إسالمٌة  ..إسالمٌة"  ،و قام أحد المتجمهرٌن بإلقاء حجر علٌه فؤصابه فً صدره،
فؤسرع بالدخول و االحتماء بالمنزل .فً تلك االثناء ،تعرضت كنٌسة السٌدة العذراء الجدٌدة لالقتحام و وفقا ًا
لشهود عٌان قام المعتدون بؤعمال تخرٌب ونهب لمحتوٌات الكنٌسة ،باالضافة إلى نهب و تخرٌب مبنى

كنيسة السيدة العذراء الجديدة بقرية النزلة بالفيوم

خدمات مكون من  5طوابق ،و بعد ذلك اشعلوا النٌران فٌه و فً الكنٌسة التى أستمرت أعمال البناء و
التشطٌب فٌها لمدة  13سنة .15و قال شاهد عٌان اخر ان مإٌدون لمرسً استخدموا جامع "دمحم" ،الذى ٌقع
تحت سٌطرة الجماعة االسالمٌة ،من أجل تحفٌز المعتدٌن .حوالً العاشرة صباحا ًا تم اشعال النٌران بكنٌسة
"السٌدة العذراء" االثرٌة و التى ٌعود تارٌخها إلى  1920إلى ان تدمرت بالكامل .و أفاد القس " سمعان
ٌوسؾ" كاهن كنٌسة السٌدة العذراء االثرٌة ،بؤنه تم سرقة أٌقونة أثرٌة للسٌدة العذراء كانت داخل الكنٌسة
ولها قٌمة كبٌرة لدى مسٌحٌى القرٌة.
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دير اومير تادرس الشاطبى بقرية النازلة بالفيوم

وقد أفاد "مٌالد رمزى" ،حارس دٌر االمٌر تادرس بالنزلة ،أنه كان برفقة نجله االصؽر وٌدعى "أٌمن " فً
الدٌر صباح ٌوم  14أؼسطس  ،2013وحٌنما علموا بالهجمات التى وقعت على الكنائس المجاورة بالقرٌة،
حاولوا تدعٌم ابواب الدٌر ،ولكن  -حسب افادته  -لم ٌكونوا بالسرعة الكافٌة ،فؤشار انه فً حوالً الساعة
 10.30صباحا ًا تمكن احد المعتدٌن من القفز إلى داخل الدٌر عبر السور المالصق للبوابة األمامٌة والذى
بدوره قام بفتح االبواب لباقى زمالئه المتجمهرٌن فً الخارج للدخول ،فقاموا بالتعدي علٌه بالضرب ،هو و
نجله االصؽر وعسكرى الحراسة الخاص بالدٌر وسط هتافات  " :هللا أكبر  ...هللا أكبر" .و أضاؾ رمزى
انهم كانوا ٌحملون فً اٌدٌهم أسلحة بٌضاء ،العصً ،وجراكن بنزٌن باالضافة إلى مواد اخرى متفجرة ،و
التى استخدموها فً إشعال النٌران بعد ان قاموا بنهب و تخرٌب محتوٌات الدٌر .بٌنما أفاد االبن االكبر
"جرجس مٌالد" ،انه شاهد حشود كبٌرة من مإٌدي مرسً ٌطفون فً الشوارع مرددٌن هتافات عدائٌة ضد
المسٌحٌٌن و األمن ،و كان ذلك اثناء مزاولته لعمله الٌومى كسائق توك توك بمدٌنة أبشواى  -قرٌبه من
قرٌة النزلة  -حٌث شاهد تعدٌهم على مركز شرطة ابشواى و نقطة المطافً اٌضا ًا.
حاول جرجس الرجوع مسرعا ًا إلى الدٌر لوالده و اخٌه ،ولكن حالما وصل الٌه فوجئ بالمئات من أنصار
مرسً ٌقومون بالتعدى علً الدٌر و قاموا بتكسٌر زجاج التوك توك و اخراجه منه و التعدى علٌه
بالضرب .وقد أخبر جرجس المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ان بعضهم قالوا له  " :انت لسه شوفت
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حاجه  ...احنا مش هنسٌبك ؼٌر لما ٌجٌلنا البابا بتاعكوا ،احنا أتقتلنا اكتر من  1000واحد فً رابعه" .تمكن
بعض جٌران الدٌر من إنقاذ جرجس و اخٌة اٌمن و والده و عسكرى الحراسة من أٌدٌهم.16
وقد وقعت اٌضا ًا تعدٌات مماثلة على دٌر " األمٌر تادرس الشاطبى " بقرٌة دسٌا ،و اٌضا ًا كنٌستى " القدٌسة
دمٌانة" و الكنٌسة االنجٌلٌة بقرٌة زربى ،بنمط متطابق و نتائج متقاربة.

هحافظت أصيىط
تبعد محافظة أسٌوط  400كٌلومتر جنوبى القاهرة ،وتحتل المركز الحادى عشر بٌن محافظات مصر من
حٌث تعداد السكان بواقع  4.12ملٌون نسمة و تمتاز بإرتفاع نسب األمٌة و التى تصل لـ  %31.7بٌن
مجمل سكان المحافظة ،فٌما تبلػ نسبة االمٌة بٌن النساء  .17%41.7وٌقدر بعض المسٌحٌٌن االقباط
أعدادهم بٌن  %40إلى  % 50من مجمل تعداد السكان بالمحافظة و التى ٌحفل تارٌخها بحوادث العنؾ
الطائفً ضد المسٌحٌٌن .فقد عانت فً اعقاب حكم الرئٌس االسبق انور السادات من تفشى الحركات
المتطرفة و التى ارتكبت العدٌد من األعمال االرهابٌة فً الربع االخٌر من االلفٌة المنصرمه ،فحتى نهاٌة
التسعٌنات كانت الجماعات المتطرفة تحظى بقوة شدٌدة و ترتكب أعمال عنؾ ضد المسٌحٌٌن على نطاق
واسع ،و تستهدؾ ما كان ٌطلق علٌهم ( أعٌان االقباط) و هم طبقة االثرٌاء و اصحاب االمالك ،و اصحاب
محال الذهب.
شهدت محافظة أسٌوط فى  14أؼسطس  ،2013اندالع موجة كبٌرة من أعمال العنؾ الطائفً التى
استهدفت المجتمع القبطى حٌث تعرض حوالً ثمانٌة دور عبادة باالضافة إلى عشرات الممتلكات الخاصة
بمسحٌٌن إلى الهجوم .قال " مجدى فاروق" ،محامى ،للمفوضٌة المصرٌة للحقوق والحرٌات ،أن مإٌدى
الرئٌس السابق دمحم مرسً ،كانوا قد بدأوا فً التجمع حوالً الثامنة و النصؾ صباح  14أؼسطس ،2014
فً احدى المناطق العشوائٌة أمام جامعة اسٌوط ،ثم قاموا بدخول شارع الجمهورٌة ( أحد الشوارع الرئٌسٌة
بمدٌنة اسٌوط) و قاموا بالتعدى على المحال التجارٌة و السٌارات الخاصة بمسٌحٌٌن ،كما قاموا بالهجوم
على  4كنائس هى  :كنٌسة مارجرجس لالقباط االرثوذكس بمنطقة شركة قولته ،كنٌسة االقباط األدڤنتست
بشارع ٌسرى راؼب ،باالضافة إلى كنٌسة االصالح لالقباط االنجٌلٌٌن ،وكنٌسة سانت ترٌز لالقباط
الفرنسٌسكان .كما أكد اٌضا ًا الهجوم على مكتبة دار الكتاب المقدس.
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كنيسة اوقباط اودفنتيست بمدينة أسيوط

وقال شهود عٌان ان مإٌدى مرسً قاموا باؼالق كوبرى المدخل الشرقى لمدٌنة اسٌوط ،حٌث أكد " فادى
فاٌز هارون" 51 ،سنة ،للمفوضٌة المصرٌة للحقوق و الخرٌات انه كان فً الطرٌق إلى عمله بكنٌسة
الفرنسٌسكان ،صباح  14أؼسطس  ،2013حٌث شاهد مجموعة من رجال ملتحٌن ٌؽلقون كوبرى المدخل
الشرقى لمدٌنة أسٌوط أمام حركة السٌارات وٌسمحون فقط بمرور األفراد ،فترك السٌارة التى ٌستقلها و
توجه إلى الكنٌسة مقر عمله ،واضاؾ انه فً حوالً الساعه  11صباحا ًا توجة إلى السوق لشراء بعض
األشٌاء ،و فً طرٌق عودته شاهد شخصٌن أمام جامع " ابو بكر" التابع للجمعٌة الشرعٌة التى تخضع
لسٌطرة الجماعة االسالمٌةٌ ،تجادلون بصوت مرتفع ،فؤنصت الٌهم و أشار إلى انهم كانوا ٌتجادلون حول
نوعٌة االسلحة التى ٌتوجب علٌهم حملها .و اضاؾ ،انه شاهد ،حوالً الساعه  2.45بعد الظهر ،مجموعة
من رجال ملتحٌن ٌحملون أسلحة نارٌة ،سكاكٌن ،سٌوؾ وعصً ٌقتحمون كنٌسة سانت ترٌز  -مقر عمله -
وقاموا بحرق  4سٌارات كانت متواجدة بمحٌط الكنٌسة ،باالضافة إلى حرق و تخرٌب الكنٌسة االثرٌة.
وقد اظهرت بعض الفدٌوهات 18على االنترنت جهود األهالً فً اخماد الحرٌق ،كما اظهر ان سٌارات
ضب منها مخزون المٌاة لم تستطٌع االستمرار و لم تطفئ الحرٌق .و قال
االطفاء لم تكن مجهزة فحٌن ن ُ
شاهد عٌان على الهجوم الذى شهدته كنٌسة مارجرجس ،و ٌدعى "توفٌق زكرٌا"  43 ،سنة  ،ان مجموعة
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كنيسة سانت تريز بمدينة أسيوط

من عشرات الشباب قاموا بالتعدى على كنٌسة مارجرجس بمنطقة شركة قلته ،و اشار إلى انهم قاموا
بؤستخدام مواد شدٌدة االشتعال فً حرق الكنٌسة .و اضاؾ انه ٌعتقد ان نٌتهم كانت تمٌل إلى التخرٌب اكثر
من السرقة والنهب وٌرجع ذلك النهم قاموا بحرق عدد كبٌر من األشٌاء التى أخذوها من داخل الكنٌسة .و
أشار إلى ان الخدمات األمنٌة من بعد ثورة الـ  25من ٌناٌر اصبحت قلٌلة جدا ًا و ال تتواجد بشكل منتظم .و
أشار شهود اخرٌن إلى انهم قاموا بإطفاء النٌران بمجهودات ذاتٌة ،و لم تساهم المطافئ فً شٌئ ،و قد
اظهرت بعض مقاطع الفٌدٌو على شبكة االنترنت أحداث التعدى على الكنٌسة و كٌفٌة اقتحامها .19وحتى
وقت كتابة هذا التقرٌر لم تتم أٌة أعمال ترمٌم للكنائس رؼم ان جمٌع الخسائر تمت معاٌنتها من قبل الهٌئة
الهندسٌة للقوات المسلحة و الجهات المتخصصة التابعه للمحافظة بإستثناء كنٌسة مارٌوحنا بمركز أبونب.
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هحافظت الضىيش

دير راهبات الراعى الصالح بالسويس

تبعد السوٌس حوالً  130كٌلومتر شرقى القاهرة ،و ٌقدر عدد سكانها بحوالً نصؾ ملٌون نسمه وتمثل
 %0.7من تعداد مصر .وفقا ًا لـسعود عمر ،ناشط عمالً ،ان التٌار األصولى هو التٌار المهٌمن فً محافظة
السوٌس ،حٌث تمكن التٌار المدنى من حصد مقعد واحد فقط فً االنتخابات االخٌرة ،و أشار إلى انه قد
ٌكون ذلك هو السبب فً حجم العنؾ الذى شهدته المحافظة فً اعقاب فض اعتصامى رابعه العدوٌة و
النهضة .و وفقا ًا للشهادات التى جمعتها المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ،فان أعمال العنؾ استهدفت
مبانً ٍل حكومٌة و مدرعات القوات المسلحة و بعض المحال الخاصة بالمسٌحٌٌن ،باالضافة إلى مدرسة
الراهبات الفرنسٌسكان بشارع االربعٌن ،و دٌر راهبات الراعً الصالح لالقباط الكاثولٌك ،واخٌرا ًا كنٌسة
االباء الفرنسٌسكان .و أفاد شهود عٌان بؤن األحداث قد بدأت بحرق نقطة مطافً االربعٌن بعد ان أذاعت
مكبرات الصوت فً بعض المساجد شعارات تحفٌذٌة .و اظهر مقطع فٌدٌو قام بتصوٌره مجهولٌن بؤن
مسجد " حمزة" بمنطقة الصباح  -أحد المساجد التى تقع تحت سٌطرة التٌارات المتطرفة  -قام باذاعة
20
شعارات  " :حسبً هللا و نعم الوكٌل  ..وا إسالماه  ..وا إسالماه "  " ،أؼٌثوا اخوانكم فً رابعة العدوٌة "
والتى ساهمت بدورها فً اشعال الموقؾ حٌث تحركت الحشود من منطقة الصباح إلى شارع االربعٌن
وقامت بمهاجمة عددا من المحال التجارٌة الخاصة بالمسٌحٌٌن باالضافة إلى ما سبق ذكره من منشؤت.
و قد أفاد " احمد ربٌع" ،مشرؾ بمدرسة الراهبات الفرنسٌسكان بالسوٌس ،انه تلقى اتصاال هاتفٌا ًا فً
العاشرة صباح  14أؼسطس ٌ ،2013خبره بؤنه ٌتوجب علٌه اخالء المدرسة وذلك الن انصار الرئٌس
السابق دمحم مرسً ٌرتكبون أعمال عنؾ و قد قاموا بالفعل بحرق نقطة المطافً بحً االربعٌن .وأشار إلى
انه بعد لحظات بدأ ٌشاهد حشود ضخمة من مإٌدي مرسً تنظم مسٌرات ضخمه فً شارع السوٌس
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الرئٌسً (شارع االربعٌن) وٌحملون الفتات "رابعة " وسط هتافات "ٌسقط ٌسقط حكم العسكر" .و أفاد ربٌع
انهم قاموا بمهاجمة ثالث مركبات تابعة للقوات المسلحة واحدة كانت تتمركز أمام بنك االسكندرٌة،
واالخرى كانت أمام بنك مصر و االخٌرة كانت أمام مدرسة الراهبات الفرنسٌسكان ( كانت قوة من الجٌش
متواجدة بشكل دائم أمام و أعلى المدرسة ألؼراض التؤمٌن العامة للسوٌس) .كما قال انهم قاموا بالتعدى
على جنود القوات المسلحة واستولوا على احدى المدرعات الخاصة بقوة التؤمٌن والتى ظهرت بوضوح فً
احدي الفٌدٌوهات على شبكة االنترنت .21و أضاؾ "اعتقدت اننا بمؤمن و بعٌدٌن عن اي اعتداء ،نظرا ًا
لقوات الجٌش المتواجدة بشكل دائم معنا ،ولكن قام مإٌدو مرسً بؤشعال النٌران فً المدرعة التى تقؾ أمام
المدرسة " .وأكد انه شاهد مجموعة من مإٌدى مرسً ٌحضرون جراكن البنزٌن من اجل اشعال المدرسة،
فطالب جنود الجٌش بالتدخل فؤجابوه بانه لم تصدر الٌهم اٌة أوامر باالشتباك .و فً ؼضون لحظات،
اقتحموا المدرسة و استخدموا جراكن البنزٌن فً اشعال الحرٌق ،كما قامت مجموعات اخرى فً المسٌرات
بالدخول إلى المدرسة و نهب ما ٌستطٌعون حمله .وبٌّن انه تم تصوٌر العدٌد من مقاطع الفٌدٌو ألعمال
العنؾ التى طالت محافظة السوٌس ،و ظهر خاللها "دمحم فوزى"  -أحد اعضاء الجماعات التكفٌرٌة و الذى
قام بذبح مدٌر مدرسة مسٌحً فً اكتوبر  ،1993و قضى عقوبة السجن المإبد وخرج مإخرا ًا فً اعقاب
ثورة ٌناٌر  - 2011حٌث كان ٌتحدث فً الهاتؾ المحمول لٌإكد االجهاز التام على المدرسة و بداء
التحرك إلى الكنٌسة التالٌة .وجدٌر بالذكر ان المدرسة تكبدت خسائر فاقت  1.4ملٌون جنٌة و لم تساهم اي
من مإسسات الدولة فً اٌه تعوٌضات بحسب افادة مسإولى المدرسة.

كنيسة السيدة العذراء بدير راهبات الراعى الصالح

ووفقا ًا للشهادات أتجهت الحشود بعد ذلك إلى دٌر راهبات الراعى الصالح الذى ٌطل على شارع االربعٌن،
حٌث أكدت " زٌنة تامر" ،مشرفة الملجؤ بدٌر " راهبات الراعى الصالح بالسوٌس" ٌ -حتوى على ملجؤ،
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مدرسة ،حضانة ،مركز صحً ( عٌادة) بجانب سكن للراهبات وكنٌسة للسٌدة العذراء  -أن الدٌر كان
عرضة فً ٌوم  14أؼسطس  ،2014لموجتٌن رئٌسٌتٌن من الهجمات طوال الٌوم حٌث كانت األولى فً
حوالً العاشرة والنصؾ صباحا ًا .و قالت بٌنما كانت تعد طعام االفطار للراهبات ،الحظت وجود ضوضاء
شدٌدة فحاولت النظر من الشباك فوجدت نفسها فً مواجهة حشود كبٌرة أمام باب الدٌر المطل على الشارع.
و أشارت زٌنة انه احد المتجمهرٌن  -ملتحى و ٌرتدى جلباب ابٌض قصٌر -قام بؤلقاء حجر علٌها فتسبب
بكسر زجاج الشباك ،تعرفت زٌنة علٌه قائلة انه "دمحم فوزى" المذكور أعاله ،و الذى قام بالتعدى على جنود
الجٌش و اشعال النٌران فً المدرعة .وأكدت انها حاولت اإلسراع لتحزٌر باقى الراهبات  -تواجد بالدٌر 3
راهبات وحوالً  20عامل مختصٌن بؤعمال التشطٌب بالمدرسة  -من الهجوم .فحٌنما علموا حاولوا متابعة
األحداث ولكنهم فوجئوا بؤقتحام المهاجمٌن للمركز الصحى و كنٌسة الدٌر .أضافت زٌنة " حاولنا منعهم من
الدخول و وضعنا عدد من المقاعد خلؾ االبواب ،ولكن ذلك لم ٌمنعهم من القاء زجاجات الملوتوؾ والتى
اشعلت عدد من الحرائق الصؽٌرة بالكنٌسة".

الخسائر داخل كنيسة األباء الفرنسيسكان بالسويس

و وفقا ًا للشهادات فكان الهدؾ التالً هو كنٌسة الفرنسٌسكان والمعروفه بؤسم " الالتٌنى" ،فبٌنما أتجهت
الحشود الٌها أستطاع عمال دٌر راهبات الراعً الصالح من اخماد الحرائق التى لحقت بالكنٌسة ،واعتقدوا
انهم لن ٌتعرضوا لهجمات الحقة ولكن وفقا ًا لـ "زارع" ،أحد عمال الدٌر ،فقد عاود مإٌدى مرسً هجومهم
مرة اخرى فً حوالً الثانٌة والنصؾ بعد الظهر و هم ٌحملون أسلحة بٌضاء و نارٌة و عصً و زجاجات
ملوتوؾ و قاموا بحرق الكنٌسة بالكامل باالضافة إلى الحضانة و مسكن الراهبات .فٌما أخبر "اٌمن سمٌر"،
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عامل بناء ،المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات انه فً اعقاب الهجوم األول بدأ كثٌر من الجٌران
المحٌطٌن بالدٌر فً المساعدة بؤخماد الحرائق ،و تمكنوا بالفعل من اخمادها فً وقت قصٌر ،كما تمكنوا
اٌضا ًا من القاء القبض على أحد المعتدٌن و كان ٌدعى " دمحم " وبتفتٌشة عثر على كارنٌة لحزب الحرٌة و
العدالة ،وكان ٌحمل اٌضا ًا ملؾ ملٌئ باألوراق التى كانت تمثل قائمة بعدد من االهداؾ المدنٌة وبعض
الخرائط ألماكن عسكرٌة التى تعرضت للجهوم الحقا ًا .و اضاؾ سمٌر انهم قاموا بتسلٌم األوراق الحقا ًا
لقٌادات القوات المسلحة.
و قال " شادى" ،حارس كنٌسة الفرنسٌسكان الشهٌرة بـ " الالتٌنى" ،ان مإٌدو مرسً قاموا بالتجمهر أمام
الباب الرئٌسى للكنٌسة ،المواجه لمقر حزب النور السلفً ،بٌن الساعه  11و  11.30صبحاًا ،حٌث قاموا
بكسر الباب الخارجى و تمكنوا من اقتحام الكنٌسة .و أشار إلى انه كان فً ؼرفة الحرس ٌنال قسطا من
الراحة ،فؤقتحم عدد منهم ؼرفته وقاموا بتهدٌدة باالسلحة البٌضاء و اجبروه على الرحٌل .و أضاؾ انهم
قاموا بنهب محتوٌات الكنٌسة و المبنى التابع لها بالكامل ،باالضافة إلى قٌامهم بتكسٌر و تخرٌب كافة
التماثٌل القٌمة الموجوده داخل الكنٌسة ،ثم قاموا بؤشعال النٌران فٌها عن طرٌق جراكن البنزٌن التى كانوا
ٌحملونها.

هحافظاث أخري
ذكرت تقارٌر 22وقوع هجمات مماثلة على محافظات  :سوهاج ،الجٌزة ،بنى سوٌؾ ،العرٌش ،االقصر،
قنا ،االسكندرٌة و القاهرة حٌث تطابق النمط إلى حد كبٌر ،ولحقت اضرار بدرجات متفاوتة بعدد من
23
الكنائس و المحال و الممتلكات الخاصة بالمسٌحٌٌن .و أشار تقرٌر صدر عن اتحاد شباب ماسبٌرو
(حركة احتجاجٌة قبطٌة) إلى انه تم تدمٌر حوالً  58منزالًا للمسٌحٌٌن ،باالضافة إلى  85محل تجارى16 ،
صٌدلٌة 3 ،فنادق ( حورس ،سوسنا ،اخناتون) و  75سٌارة مملوكة لمسٌحٌٌن ،كما اشاروا إلى مقتل 5
أشخاص على خلفٌة اعتقادهم الدٌنى كما اشاروا اٌضا لوقوع  7حاالت اختطاؾ مختلفه فً الصعٌد.

- 6ج) االًخهاكاث الخً حلج أحذاد العٌف بعذ  17أغضطش 2013
أحذاد قري ًزلت الولك و الشاهيت بوركز صاحل صلين ،هحافظت أصيىط
فً  12سبتمبر  ،2013قُتل  2مسٌحٌٌن " عماد لطفً دمٌان" و " مدحت صدقى دمٌان" بعد رفضهم دفع
"إتاوة " الحدى التشكٌالت العصابٌة بقرٌة الشامٌة بمركز ساحل سلٌم بؤسٌوط ،حٌث عانت قرٌتً الشامٌة و
نزلة الملك التابعتٌن لمركز ساحل سلٌم من إستهداؾ الجماعات االجرامٌة و التى أحترفت أعمال القتل و
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الخطؾ للمواطنٌن المسٌحٌٌن و فرض إتاوات علٌهم على خلفٌة إعتقادهم الدٌنى .وقد أفاد سكان محلٌون إلى
المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ،بؤن أعمال فرض االتاوات كانت متواجدة حتى قبل ثورة ٌ 25ناٌر
 ،2011و لكن كانت محدودة و على فترات زمنٌة متباعدة ،اال انها تصاعدت وتٌرتها بشكل كبٌر خالل
الثالث سنوات الماضٌة .و قد وصلت تلك االنتهاكات إلى حدها االقصى فً الفترة التى تلت االطاحه
بالرئٌس السابق دمحم مرسً .ففً الفترة بٌن سبتمبر  2013إلى ٌناٌر  ،2014وثقت المفوضٌة المصرٌة
للحقوق و الحرٌات  20حالة ما بٌن حوادث سرقة و اختطاؾ و فرض اتاوات .حٌث توصلت لشهادات
بشؤن  8حاالت فرض التاوات وصلت فٌها اجمالً المبالػ المدفوعة إلى  480الؾ جنٌه ،بٌنما توصلت إلى
شهادات بشؤن  12حالة من حاالت السرقة و الخطؾ و وصل فٌها اجمالً المبلػ الذى تحصلت علٌه
التشكٌالت العصابٌة حوالً ملٌون و  26الؾ جنٌه ،لٌصل اجمالً المبالػ المدفوعة ملٌون و  506الؾ
جنٌة فً اقل من أربعة اشهر فً القرٌتً الشامٌة و نزلة الم ِلك التً ٌسكنها أؼلبٌة من فقراء المسٌحٌٌن.24

هحاولت إغخيال أصقف الوٌيا
فً نهاٌة سبتمبر  ،2013فشلت محاولة إلؼتٌال االنبا " مكارٌوس" اسقؾ المنٌا اثناء زٌارته ألسرة رجل
مسٌحى كان ابنه لقى مصرعه على اٌدى متشددٌن االسالمٌٌن فً قرٌة صؽٌرة تدعى "السرو" .حٌث فتحت
مجموعة مسلحة النار علً السٌارة التى ٌستقلها اثناء توجهه إلى منزل الرجل المسٌحى ،حتى وصل إلى
المنزل وظل اطالق النٌران مستمرا ًا لمدة وصلت لقرابة  90دقٌقة .حاول االنبا مكارٌوس االتصال بالجهات
األمنٌة مرات عدٌدة و لكن كان ذلك دون جدوى ،حتى تدخل بعض أهالً القرٌة و تمكنوا من أخراجة
بسالم دون خسائر .و قد أعزى بعض السكان المحلٌٌن ان محاولة االؼتٌال جؤت كنتٌجة سوء فهم من
المعتدٌن وذلك بسبب وجود كنٌسة قدٌمة بالقرٌة تم اؼالقها منذ فترة طوٌلة السباب آمنٌة ،حٌث أعتقدوا ان
االنبا مكارٌوس ذاهب القامة شعائر الصالة فٌها ال لتقدٌم واجب العزاء للرجل المسٌحى .فٌما أشار االنبا
مكارٌوس ان حقٌقة األمر انه كان ذاهبا ًا لتقدٌم واجب العزاء و لم ٌذهب لفتح الكنٌسة و تسائل  " :حتى لو
كنت ذاهبا ًا القامة الشعائر الدٌنٌة فإن ذلك ال ٌعطى الحدا ًا الحق فً قتلى" .25

حادثت الىراق
فً  20اكتوبر  ،2013فتح مسلحون النار على حشد أمام كنٌسة السٌدة العذراء بكورنٌش الوراق ،بالقاهرة،
حٌث كان المحتشدٌن فً انتظار العرٌس و العروس لحضور حفل زواج بالكنٌسة .أصٌب ما ٌقرب من 18
شخص بؤصابات مختلفة ،و توفً  4اشخاص من بٌنهم طفلتٌن (  8سنوات 12 ،سنة) .و وفقا ًا لشهود عٌان
من المصابٌن ،فإن الحشد كان فً انتظار العروس " دنٌا أمٌر" و العرٌس " مٌنا نشؤت"؛ فً حٌن قام
شخصٌن ٌضعون ؼطاء للوجه بفتح النٌران من سالح آلى بشكل عشوائى ثم استقلوا دراجة نارٌة كانت
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بصحبتهم و فروا هاربٌن .وأكد االب "داود ابراهٌم" راعى الكنٌسة ،بؤن مسٌحًٌ منطقة الوراق لم ٌشهدوا
ابدا ًا أحداثا ًا مماثلة ،حٌث أشار إلى المكانة التى تحظى بها الكنٌسة منذ تجلى السٌدة العذراء أعلى مناراتها فً
عام  2009بحسب معتقدات المسٌحٌٌن .فً  23نوفمبر  ،2013اصدر النائب العام قرارا ًا بحظر النشر فً
القضٌة ،و حتى االن تظل التحقٌقات مفتوحة.26

أحذاد ًزلت عبيذ ،الوٌيا
فً  28نوفمبر  ،2013اندلعت اشتباكات بٌن قرٌة نزلة عبٌد ذات االؼلبٌة المسٌحٌة ،و قرٌة الحوارته ذات
االؼلبٌة المسلمة ،بعدما اعترض احد مسلمى قرٌة الحوارته على بناء احد مسٌحٌى قرٌة نزلة عبٌد سورا ًا
على ارض ٌمتلكها المسٌحً تقع فً زمام الحوارته .قبل اندالع األحداث بحوالً اسبوع قام مسٌحى من
نزلة عبٌد ٌدعى "أسحاق ٌعقوب"  ،بمحاولة بناء سور على ارض ٌمتلكها على حافة قرٌة الحوارته ،ولكن
تم منعه من قبل بعض مسلمى قرٌة الحوارته .ووفقا ًا لسكان قرٌة نزلة عبٌد ،فؤنه بعد العدٌد من التوسطات
تلقى ٌعقوب اتصاالًا ٌخبره بؤنه ٌستطٌع بناء السور على ارضه و انه تم تسوٌة الخالؾ ،فقام باخذ عدد من
اصدقائة و معارفه و شرع فً بناء السور ،و لكنه لم ٌلبس ان ٌبدأ أعمال البناء حتى فتح علٌه مسلمٌن من
قرٌة الحوارته النار ،فسقط شخص قتٌالًا ٌدعى " جرجس كمال حبٌب" 26 ،سنة ،و اصٌب حوالً 20
أخرٌن .أسرع المسٌحٌٌن عائدٌن إلى قرٌة نزلة عبٌد مرة اخرى ،و تبعهم مسلمى الحوارته و استمروا فً
اطالق النار حتى وصولوا إلى قرٌة نزلة عبٌد .فقام بعض األهالً بفتح النار بشكل عشوائى وحدث تبادل
الطالق النار قتل خالله شخصان " دمحم صابر شحاته" 25 ،سنة ،وسٌدة تدعى " سعاد دمحم حجازى"36 ،
سنة .حاول أشخاص كثٌرٌن االتصال بالجهات األمنٌة و التى بدورها حاولت وقؾ االشتباكات و لكنها
فشلت .27أستمرت االشتباكات لعدة ساعات ثم توقفت ،وبعد ٌومٌن فتح مسلمى الحوارته النار على فالح
مسٌحٌى من قرٌة نزلة عبٌد ٌدعى "عبد المسٌح عٌاد فانوس" 46 ،سنة ،اثناء ذهابة للحقل الخاص به .وبعد
العدٌد من الضؽوط األمنٌة خضع المسٌحٌٌن إلى جلسة صلح عرفٌة بعد مضى اربعة اسابٌع .عُقدت جلسة
صلح عرفٌة اتفق خاللها الطرفان على وقؾ اٌة هجمات على كالهما ،و على ان ٌتوقؾ المسٌحٌٌن من
العبور على جسر قرٌب من الحوارته ،باالضافة إلى التزام المسٌحٌٌن بعدم الخروج من منازلهم أو الذهاب
إلى أعمالهم لمدة ٌ 15وم منذ انعقاد الجلسة.28

أحذاد ًزلت البذرهاى ،ديرهىاس ،الوٌيا
فً  29نوفمبر  ،2013اجتاحت موجة من أعمال العنؾ الطائفً عددا من منازل المسٌحٌٌن بقرٌة " نزلة
البدرمان" التابعة لمركز دٌرمواس بالمنٌا .و جاء ذلك على خلفٌة انتشار شائعة حول عالقة فتاة مسلمة من
القرٌة ،بشاب مسٌحى ٌعٌش فً القاهرة و له بعض االقرباء بالقرٌة .و أشارت عدد من شهادات أهالً نزلة
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البدرمان إلى ان االزمة تعود لالسبوع السابق عن الواقعة ،حٌث قام شاب مسٌحً بتوصٌل فتاة مسلمة من
بنات القرٌة إلى منزل ذوٌها بعدما تقابال بالقاهرة ،و انتشرت شائعه حول وجود عالقة مشبوهه بٌن ذلك
الشاب المسٌحى و الشابة المسلمة .و هو االمر الذى تعامل معه عدد من أهالً القرٌة بحساسٌة شدٌدة وحدث
اشتباك بٌنهم و بٌن عائلة الشاب المسٌحى اصٌب خاللها عدد من االشخاص نتٌجة اطالق عم الشاب
المسٌحى ٌ -عمل ؼفٌر  -طلقات خرطوشٌة على المعتدٌن.
بالتزامن مع تلك األحداث ،فً  28نوفمبر  ،2013قتل أحد سكان القرٌة  -بحسب األهالً  -فً مطاردة مع
قوات األمن بمركز ملوى ،و فً صباح  29نوفمبر ،اقٌمت صالة الجنازة علٌه بؤحد جوامع القرٌة و خرج
العدٌد فً تشٌٌع جثمانه إلى المدافن ،وبحسب الشهادات فؤن بعض المتطرفٌن استؽلوا الحشود التى خرجت
فً تشٌٌع الجثمان و أخبرتهم ان عم الشاب المسٌحى هو من قتله والبد من االنتقام من المسٌحٌٌن .أشار
"أشرؾ" 27 ،سنة ،أحد المتضررٌن ،انه منذ فض اعتصام رابعه و تشهد القرٌة حالة من التوتر ،و
انتشرت بعض األقاوٌل بٌن مسلمى القرٌة  " :بتوع البدرمان مش رجالة ،معملوش ذى بتوع دلجا لٌه ؟!! "
فً إشارة ألحداث ٌ 3ولٌو  2013التى وقعت بقرٌة دلجا .اندلعت أعمال عنؾ بالقرٌة إستهدفت منازل و
ممتلكات المسٌحٌٌن بعد انتهاء مشٌعى الجنازة من دفن القتٌل ،وتم اقتحام حوالً  50منزل مملوك
لمسٌحٌٌن ،اصٌب عدد من السكان المسٌحٌٌن باصابات مختلفة بٌن كسور و جروح عادٌة من بٌنهم طفله
تدعى " إٌفون إقالدٌوس" 15 ،سنة ،اصٌبت بكسور مضاعفة فً كلتى ٌدٌها بعد ان قاموا المعتدٌن بإلقائها
من الطابق الثانى لمنزلها.
ألتقت المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات بالطفلة إٌفون والتى أوضحت انها كانت بصحبة والدتها
بالمنزل حوالً الساعه  11صباحا ًا حٌنما قام عدد من االشخاص بعضهم ٌضع ؼطاء على وجهه و اخرٌن
شباب عادٌٌن ،بؤقتحام المنزل و القٌام بؤعمال تخرٌب و سرقة لمحتوٌاته وسط تهلٌل و هتاؾ " هللا أكبر ..
هللا أكبر" ،و صعد عدد منهم إلى الطابق العلوى حٌث كانت متواجدة ،و قاموا بؤلقائها من اعالً المنزل
فتسبب ذلك فً كسر ٌدٌها .و أفاد "عالء إقالدٌوس" ،شقٌق اٌفون ،انه تم سرقة محصول الفول و محصول
الملوخٌة و بعض الممتلكات الخاصة بهم من المنزل .و أشارت عدد من شهادات مختلفة ألهالً القرٌة
بوقوع حاالت سرقة و نهب باؼلب منازل مسٌحٌى القرٌة وتم اثبات ذلك فً عدد من المحاضر و لكن لم
تتخذ السلطات اٌة اجراءات خاصة بالقبض على المتسببٌن فً تلك األحداث.

هقخل شاب أهام كٌيضت بعيي شوش ،القاهرة
وقعت أحداث عنؾ طائفً بمنطقة عٌن شمس بالقاهرة لٌلة رأس السنة  2014سقط على أثرها شاب
مسٌحى ٌدعى " إٌهاب ؼطاس" قتٌالًا بعد ان تلقى رصاصة فً الرأس .إعتاد انصار مرسً الخروج فً
مسٌرات بعدد من المناطق منها المطرٌة و الهرم و منطقة عٌن شمس من حٌن آلخر ،و فً ٌوم  31دٌسمبر
 ،2013مرت أحدى المسٌرات الخاصة بؤنصار مرسً أمام كنٌسة مارجرجس بمنطقة عٌن شمس حوالً
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الثامنة مسا ًاء ،و أشار شهود عٌان انهم قاموا بؤلقاء ألعاب نارٌة على الكنٌسة ،مما آثار زعر بعض األسر
المتواجده بالداخل للصالة التى تقام سنوٌا بنفس الموعد.
وأشار " هانى أبولٌلة" ،أحد شهود العٌان ،أن عدد من الشباب خرج من الكنٌسة و شكل حاجزا ًا بشرٌا ًا أمام
الباب الرئٌسى خشٌة وقوع اٌة تعدٌات على الكنٌسة ،و قاموا بؤؼالق االبواب من الداخل ،و لكن فوجئ
الشباب المسٌحى بوابل من االحجار مما تسبب فً اندالع اشتباكات بٌن الشباب المسٌحى و عدد من مإٌدى
مرسً تم استخدام فٌها الخرطوش و الطوب و االسلحة النارٌة من جانب مإٌدى مرسً ،و قال  " :الناس
كانت جوه الكنٌسة ،لما اترمت االلعاب النارٌة ،خرجوا وقفوا قدام الكنٌسه علشان خاٌفٌن لٌحرقوها ،بعد
شوٌة لقٌناهم واقفٌن على بعد حوالً  300متر و قطعوا النور ناحٌتهم و ضربوا نار كتٌر لحد ما لقٌٌنا شاب
اترمى فً نص الشارع ،رحناله لقٌنا الرصاصه دخلت المخ و خرجت ،حاولنا نكلم االسعاؾ مجاش ،خدناه
فً توك توك و طلعنا على اربع مستشفٌات رفضوا ٌاخدوه و قالوا معندناش سراٌر ،ودٌناه مستشفى سان
مارك ،بس هو كان قاطع النفس" .و اشارت الشهادات إلى ان قوات األمن وصلت بعد اندالع األحداث
بوقت قصٌر ،و اندلعت اشتباكات بٌن قوات األمن و انصار مرسً استمرت إلى حوالً الساعه الحادٌة
عشر مسا ًاء إلى ان تمكنت قوات األمن من السٌطرة على األوضاع.29

هقخل شابت هضيحيت اثٌاء هضيراث هؤيذي هرصي بعيي شوش ،القاهرة
فً  28مارس  ،2014تعرضت شابة مسٌحٌة تدعى " مارى سامح جورج" 26 ،سنة ،إلى القتل من قبل
المشاركٌن فً مظاهرة النصار الرئٌس مرسً بمنطقة مزالقان العشرٌن بعٌن شمس ،حٌث أشار والد
الضحٌة إلى انها كانت تستقل سٌارتها فً طرٌق العودة إلى المنزل ،وقابلت إحدى المسٌرات المإٌدة
للرئٌس مرسً بالقرب من مزالقان العشرٌن ،فؤوفقت سٌارتها على جانب الطرٌق حتى تعبر المسٌرة و
تستطٌع استكمال طرٌقها ،ولكن أشار إلى ان عددا ًا من المشاركٌن فً المسٌرة الحظوا وجود صلٌب معلق
فً مرآة السٌارة ،بجانب ان ابنته ال ترتدى الحجاب فتٌقنوا من كونها مسٌحٌة ،فقاموا بتكسٌر السٌارة و
اقتحامها و التعدى على ابنته ،ثم قام احدهم بؤطالق النار علٌها فؤصابها فً منطقة الصدر بطلق نارى نافذ
أودى بحٌاتها .و فً نفس الٌوم اندلعت اشتباكات بٌن مإٌدى مرسً و قوات األمن استمرت إلى ساعات
طوٌلة و سقطة فٌها اٌضا ًا صحفٌة تدعى "مٌادة أشرؾ" تعمل محررة بجرٌدة الدستور كانت تؽطى األحداث
و اصٌبة بطلق نارى اثناء االشتباكات بٌن األمن و انصار مرسً.30

أحذاد الوطريت (صلح الوائت ًاقت) ،القاهرة
فً ٌ 9ونٌو  ،2014عُقدت جلسة صلح عرفً فً نادى المطرٌة الرٌاضى فً حضور مدٌر األمن ،وضباط
مباحث أقسام المطرٌة  ،النزهه  ،عٌن شمس و مدٌنة السالم ،باالضافة إلى بعض القٌادات الشعبٌة من
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المطرٌة ،و انتهت إلى الحكم بتهجٌر احدى األسر المسٌحٌة .و تعود تفاصٌل األزمة إلى ٌوم  11فبراٌر
 ،2014حٌث نشبت مشادة كالمٌة بٌن مسلم ٌدعى " سٌد عبد العزٌز" وٌعمل تاجر لمواد البناء ،وآخر
مسٌحى ٌدعى " ممدوح هتلر" ٌمتلك معرض موبلٌات .حٌث قام سٌد بوضع رمال أمام معرض الموبٌلٌا
الخاص بممدوح الكائن بشارع التروللى بالمطرٌة ،االمر الذى تسبب فً نشوب خالؾ بٌنهم حٌنما طلب
ممدوح بعدم وضع رمال فً هذا المكان حٌث ٌتسبب الرمل المتطاٌر فً تلؾ الموبلٌا .انتهت المشادة
الكالمٌة سرٌعا ًا ولكن سعى خال ممدوح إلى عدم وجود ضؽٌنه بٌن ابن اخته و جاره االخر ،فقام باالتفاق
على عقد جلسة صلح فٌما بٌنهم ،و التى لم تلبس ان تنتهى اذ و فوجئ ممدوح و من معه بان اشخاص
مجهولٌن ٌقومون بفتح النار علٌهم و تسبب ذلك فً سقوط أحد االصدقاء المسلمٌن لممدوح قتٌالًا ،بعد
لحظات شنت قوات األمن حملة من القبض العشوائى على عائلة هتلر و القت القبض على  13مسٌحً من
العائلة .فً ٌ 9ونٌو  2014خضعت عائلة هتلر لجلسة صلح عرفً جؤت شروطها على النحو التالً :
حٌث تم تقدٌم  5اكفان من قبل عائلة هتلر ،كما ٌتم تقدٌم  100ناقة و  5عجول دٌة للقتٌل  -العرؾ ٌنص
على انه اما تقدٌم االكفان أو تقدٌم الدٌة  -وبعد ذلك تقدٌم قطعة ارض  234لبناء دار مسنٌن و ملٌون جنٌه
نقدا لبناء الدار ،فً مقابل التنازل عن القضٌة و التصالح فً الدم ،باالضافة إلى تهجٌر األسرة المسٌحٌة فً
ؼضون  6اشهر من زمن انعقاد الجلسة.31

أحذاد قريت الوحاهيذ ،هركز أرهٌج ،األقصر
فً ٌ 16ونٌو ،2014أندلع حرٌق وسط أسباب ؼامضة بمنزل أمٌن شرطة مسٌحى ٌدعى " ثابت فتحى
لبٌب" ،بقرٌة المحامٌد التابعة لمركز أرمنت بمحافظة االقصر .حاول ثابت االستعانة بالمطافً ،فقام
باالتصال بها و بالفعل قدمت المطافئ و ساعدته فً اخماد الحرٌق .ولكن بعد ساعات قلٌلة تم القاء القبض
على ثابت ،و نجلة كٌرلس ،و شقٌقه مجدى من قبل قوات األمن و تم توجٌه لثابت أتهامات بحرق منزلة من
اجل أذكاء الفتن الطائفٌة بالقرٌة .جاء ذلك على خلفٌة أتهام شاب مسٌحٌى ٌدعى " كٌرلس شوقى عطاهلل"
ٌسكن فً نفس القرٌة بؤزدراء االدٌان فً مطلع ٌونٌو  .2014تم احتجاز ثابت على ذمة التحقٌقات منذ 16
ٌونٌو  2014و حتى تم االفراج عنه فً ٌ 16ولٌو بعد عدم ثبوت التهم المنسوبة الٌه .و قد أفاد " صفوت
سمعان" رئٌس مركز وطن بال حدود للتنمٌة البشرٌة وحقوق اإلنسان وشئون الالجئٌن ،انه فً الفترة من
األول من ٌونٌو إلى ٌ 16ونٌو وقع ما ٌقرب من  12حادثة مشابهه فً منازل و أحواش االقباط بالقرٌة ،كما
وقعت ثالث حوادث اخرى اثناء فترة احتجاز " ثابت " ،وأشار إلى نهم تم عمل محاضر بؤؼلب تلك الوقائع
ولكن لم تقوم الشرطة بالقبض على منفذى تلك األعمال.
الجدٌر بالذكر أنه فً  28ماٌو  ،2014تم إستدعاء " كٌرلس شوقى عطا هلل" إلى مركز شرطة أرمنت
للتحقٌق معه على خلفٌة إنتشار شائعة اسائته للنبى دمحم .و وفقا ًا ألوراق التحقٌقات التى اطلعت علٌها
المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ،فقد تم إستدعائه بنا ًاء عن معلومات تفٌد بقٌامه بتنزٌل و تحمٌل
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صورة مسٌئة إلى النبى دمحم عبر حسابه الخاص على موقع التواصل االجتماعى الفٌس بوك ،و أشارت
أوراق التحقٌقات ان ذلك قد ٌتسبب فً " اندالع الفتنة الطائفٌة مما ٌعكر صفو السلم العام" .تم التحقٌق مع
المتهم من قبل الشرطة و األمن الوطنى و نٌابة أرمنت حٌث تطابقت أقواله إلى حد كبٌر ،حٌث أشار كٌرلس
فً أوراق التحقٌقات إلى انه ٌمتلك حساب على موقع التواصل االجتماعى و انه لم ٌقصد أٌة اسائة من نشر
الصور ، .وقد ٌكون حدث ذلك بالخطئ نتٌجة حالة ضعؾ االبصار الشدٌده التى ٌعانى منها .فى  29ماٌو،
أمرت نٌابة مركز أرمنت بحبس كٌرلس  4اٌام على ذمة التحقٌقات ،قامت النٌابة بتوجٌة تهم أستؽالل الدٌن
فً التروٌج ألفكار متطرفة بؤنه قام بنشر صورة على احد مواقع التواصل االجتماعى وذلك بقصد إثارة
الفتنة و ازدراء الدٌن االسالمى ،و انه قام بالتعدى على الدٌن االسالمى بؤنه قام علنا بنشر صورة تمثل
تعدٌا على النبى دمحم والذى اعتبرته النٌابة تعدٌا على الدٌن االسالمى .و فً ٌ 24ونٌو  ،2014تم الحكم علٌة
بالسجن لمدة  3سنوات مع الشؽل عن التهمة األولى و كفالة قدرها  3االؾ جنٌة ،و بالسجن لمدة  3سنوات
مع الشؽل عن التهمة الثانٌة و كفالة قدرها  3االؾ جنٌة ،و حددت المحكمة جلسة  28سبتمبر  2014لنظر
االستئناؾ فً القضٌة ،و قد قامت بتؤٌٌد نفس الحكم ؼٌابٌا.

أحذاد قريت العليقاث ،هركز كىم اهبى ،أصىاى
فً  21أؼسطس  ،2014فرض عدد من مسلمى قرٌة العلٌقات بمركز كوم امبو بؤسوان ،حصارا ًا على
مداخل و مخارج القرٌة و ذلك لمنع مسٌحٌى القرى المجاورة من الوصول إلى كنٌسة السٌدة العذراء
بالقرٌة .و وفقا ًا للمعلومات التى وردت للمفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ،فان عددا ًا من مسلمى القرٌة
أعلنوا حصارا ًا على القرٌة رافضٌن ان ٌدخل مسٌحٌٌن من قرى أخرى للصالة بكنٌسة السٌدة العذراء فً
ٌوم االحتفال بمولد السٌدة العذراء ،حٌث أشار كاهن القرٌة بؤن كنٌسة السٌدة العذراء بالعلٌقات هى الوحٌدة
التى تحمل اسم العذراء بٌن حوالً  16قرٌة و ٌؤتى الٌها العدٌد من مسٌحٌى القرى المجاورة كل عام فً
ذلك التوقٌت النه بحسب العادات المسٌحٌة فؤنه ٌجب ان ٌقام شعائر الصالة فً ذلك الٌوم فً الكنائس التى
تحمل اسم السٌدة العذراء فقط .و قد أفادت شهادات ان الحدث تكرر خالل السنوات الثالث األخٌرة بشكل
ملحوظ و كانت هنالك بعض المضاٌقات خالل السنوات الماضٌة ولكن كان بشكل أقل عنفا ًا .ففً السنة
الجارٌة قام عدد من مسلمى القرٌة بفرض نقاط تفتٌش على مداخل القرٌة و منع دخول مسٌحٌٌن من قرى
أخرى بشكل قطعى .وتشٌر الشهادات إلى انه تم ابالغ الجهات األمنٌة ،و التى بدورها قامت بوضع قوة
تؤمٌن أمام الكنٌسة و لكنها تركت مداخل و مخارج القرٌة لسٌطرة عدد من مسلمى القرٌة و الذٌن منعوا
دخول المسٌحٌٌن للقرٌة و ممارسة شعائرهم الدٌنٌة.
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أحذاد قريت دير العذرا ،بجبل الطير ،هحافظت الوٌيا

أحد شوارع القرية

فً  3سبتمبر  ،2014وقعت حادثة اختفاء لسٌدة مسٌحٌة تسكن بقرٌة دٌر العدرا ،بجبل الطٌر بالمنٌا ،وأشار
زوجها إلى انه تم اختطافها من قبل شخص ٌدعى " حمادة الجلفى" من قرٌة بنى خالد المجاورة لقرٌة دٌر
العدرا .طلبت اسرتها من الشرطة و السلطات البحث عنها و مع تؤخرها فً االستجابة تطور األمر إلى
تنظٌم األهالً بعض المظاهرات ثم االشتباك مع الشرطة و قٌامها بمداهمة بٌوت المسٌحٌٌن فً القرٌة و
القبض على العدٌد منهم و ضربهم و معاملتهم معاملة خاطة بالكرامة.
أشارت الشهادات التى حصلت علٌها المفوضٌة المصرٌة للحقوق والحرٌات اثناء تقصى الحقائق حول
الواقعه ،إلى ان "حمادة" كان على عالقة صداقة قدٌمة بالزوج كما كانت تربطة مصالح تجارٌة سابقة .و
ٌقطن بقرٌة دٌر العدرا قرابة  10آالؾ شخص جمٌعهم من المسٌحٌٌن بؤستثناء عدد صؽٌر من عائالت
مسلمة ،وتمتاز القرٌة بطبٌعة خاصة حٌث كانت أحدى محطات العائلة المقدسة اثناء زٌارتها إلى مصر ،و
تعد احد اهم اماكن السٌاحة الدٌنٌة للمسٌحٌٌن بالمنٌا ،نتٌجة لوجود دٌر السٌدة العذراء االثرى الذى ٌزوره
مؤت اآلالؾ سنوٌا .و وفقا ًا الفادات العدٌد من اهالً القرٌة انهم لم ٌعانوا من حوادث طائفٌة فً السابق،
بؤستثناء أحداث تعدي عدد من سكان قرٌة العابد المجاورة لهم فً عام  ،2009على سور كان مسٌحٌو دٌر
العدرا قد اقاموه حول ارض ألقامة مدافن ،وهدأت االجواء بعد ان القى األمن القبض على اشخاص من
الطرفٌن و اطلق سراحهم الحقا ًا .ولكن منذ حادثة اختفاء السٌدة و اتهام زوجها لرجل مسلم بالتسبب فً
اختفائها عانت القرٌة جوها مشحون ،نظرا ًا للحساسٌة المجتمعٌة المتعلقة بؤختفاء سٌدة وارتباط ذلك بوجود
شخص مسلم متهم فً التسبب فً اختفائها خصوصا ًا فً الصعٌد.
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صورة ويقونة دينية تم تكسيرها من قبل قوات اومن

و أدى ذلك إلى وجود بعض حاالت التهكم والسخرٌة من اهالً القرى الجاورة لقرٌة دٌر العدرا ،حٌث
أفادت شهادات بإنتشار العدٌد من الشعارات من بٌنها " حمادة ٌلعب  ..و الدٌر بٌولع" ،تلك التى دفعت فً
اتجاه مزٌد من التوتر و االحتقان لدى مسٌحٌوا جبل العدرا .و أشار االهالً إلى ان الزوج قد تقدم ببالغ
صبٌحة اختفاء زوجته إلى المركز حمل رقم " "6427أدارى سملوط وذكر فٌه اسم الشخص الذى اتهمه فً
التسبب فً اختفائها ،وقال " مختار ٌونان" أحد اقرباء الزوج  " :قمنا بمقابلة المحافظ ،وقمنا بعمل وقفة
احتجاجٌة طالبنا مدٌر األمن بالتدخل ،و تقابلنا مع مدٌر المباحث ،و مفتش األمن العام و عدد من القٌادات
األمنٌة التى وعدت بالتدخل السرٌع و اعادة السٌدة اٌمان إلى منزلها" .و أشار اهالً القرٌة انهم تظاهروا
ٌوم  7سبتمبر  2014من أجل عودة السٌدة و تم وعدهم بالتدخل من قبل بعض القٌادات األمنٌة ،و فً ٌوم
 15سبتمبر  2014تجمهر عدد من االهالً  -أؼلبهم من االطفال  -و قاموا بالتظاهر أمام نقطة الشرطة
بالقرٌة و طالبوا بحضور مدٌر األمن حتى ٌستمع إلى مطالبهم .ولكن حوإلى العاشرة مسا ًاء ،حضر مؤمور
مركز سملوط مع سٌارتٌن شرطة ،و حؤول بعض المتجمهرٌن االقتراب منه للتحدث الٌه ،ولكنه اعتقد بؤن
االهالً قادموا للتعدى علٌه فقام احد أفراد الشرطه معه بإطالق النٌران فً الهواء ،و انسحب المؤمور
مسرعا ًا خارج القرٌة ،بٌنما قام احد أفراد النقطة اٌضا ًا بإطالق النٌران ،مما ادى لزعر االهالً وقام عدد من
الشباب و األطفال بإلقاء بعض االحجار على سٌارة الشرطة و على النقطة و لكن سرٌعا ًا ما استوقفهم كبار
االهالً و انصرفوا جمٌعا ًا فً ؼضون لحظات إلى منازلهم.
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احدى السيارات الخاصة بالمسيحيين

وقد أفاد االهالً انه بحلول منتصؾ اللٌل ،اقتحمت ما ال ٌقل عن  50سٌارة أمن مركزى القرٌة و قامت
عناصر األمن بؤقتحام عشرات المنازل و التعدى على قاطنٌها بالضرب و السباب و االهانة .ووفقا ًا
للشهادات المتعددت التى اسمتعت الٌها المفوضٌة المصرٌة للحقوق و الحرٌات ،فقد اقتحمت األمن عشرات
المنازل ،و ارتكبت أعمال تخرٌب و سرقة و تعدى على قاطنٌها حٌث طالت التعدٌات أطفال و نساء و
رجال .و أشار " مختار ٌونان " أن قوات األمن اقتحمت منزله المكون من عدة طوابق و قامت بتخرٌب
ممتلكاته و التعدى علٌه و على ابنه و زوج ابنته ،وقال " :كسروا عربٌتى الجٌب ،وعربٌة شٌفورلٌه مودٌل
 ،2013نزلت افتح الباب لقٌت  50واحد بٌضربوا فٌا و دخلوا جابوا ابنى و جوز بنتى من فوق و نزلوا
فٌهم ضرب" .و أضاؾ انهم قاموا بسرقة مبلػ مالً كان فً درج الدوالب الخاص به ،باالضافة إلى
تخرٌب عدد من شاشات العرض و اجهزة التلفزٌون وصنادٌق المٌاة الؽازٌة الخاصة بعمله حٌث ٌمتلك
توكٌل الحدى شركات المٌاة الؽازٌة وٌستخدم الدور االرضى كمخزن لصنادٌق المٌاة الؽازٌة.
فٌما قالت عاٌدة منٌر  " :اقتحموا البٌت وسحبوا جوزى و ربطوا اٌدٌه وراء ظهرة وضربوه وضربوا ابنى
و قولتلهم حرام علٌكم ده بٌاخد كٌماوى ،راح واحد منهم داس على انؾ ابنى لحد ما ورمت ،وطلعوا جوزى
بره وقعدوا ٌقولوله كل فً الختً ( روث الحٌوانات) ،وفضلوا ٌشتموا فٌناٌ ،ا بلد وسخهٌ ،ا مره وسخه،
انتوا تعملوا فً اسٌادكم كدهٌ ،ا كفرة ".
و تفٌد الشهادات بقٌام قوات األمن بالتعدى على الرجال و استٌاقهم مكبلٌن بالحبال إلى نقطة القرٌة وسط
حفالت من السباب و االهانة .و قال احد الشباب الذٌن تم التعدي علٌهم " :بعد ما طلعونا من بٌتونا وكسروا
كل حاجه ،ربطونا بسلبه ( حبل سمٌك) ذى البهاٌم و جرونا على النقطة ،و كانوا بٌترٌقوا علٌنا و ٌقولوا
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الخاروؾ الكٌلو منه بكام ؟ و كان معاهم ظباط البسٌن ملكى و بٌصورونا" .وفقا ًا لالهالً فقد تم اقتٌاد من
 50لـ  60شخص إلى نقطة القرٌة وسط اهانات و ضرب ،وتم ترحٌل منهم حوالً  35شخص فقط إلى
مركز سملوط ،حٌث استمرت اهانتهم والتعدى علٌهم بالمركز حتى تم اطالق سراح عدد منهم و االقباء على
 12شخص فقط قٌد االحتجاز و وجهت لهم الشرطة تهم بالتظاهر و التعدى على أفراد األمن و اتالؾ
سٌارتى شرطة.

أثار التخريب بأحد المنازل المسيحية

وقال أحد االشخاص الذٌن افرج عنهم من مركز سملوط  ":إقتحموا بٌتى من البلكونه النهم معرفوش ٌفتحوا
الباب و نزلوا فٌا ضرب بعصٌان بتكهرب و كرابٌج وفضلوا ٌقولولناٌ ،ا بلد مفهاش راجل ،وكسروا بٌتى و
كسروا الصور الدٌنٌة وربطونى بالحبل مع حوالً  70واحد و خدونى على النقطة ،وكانوا بٌجلدونا ذى
العبٌد وفضلنا فً النقطة حوالً ساعة و نص قعدوا ٌعذبونا و ٌقولولنا انتوا حرٌم و ال رجالة و فضلوا
ٌضربوا لحد ما كلنا قولنا حرٌم" ،و أضاؾ  ":ركبونا العربٌة الكبٌرة و اخدونا على المركز وحققوا معانا
قولنالهم احنا معملناش حاجه ،فسابونا و خلوا  12واحد بس عندهم ،وخدوا مننا كل الفلوس إلى كانت معانا،
حتى الصلٌب إلى فً رقبتى قطعوه و اخدوه".32
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عالمات التعذيب على أحد أهالى القرية

جاء ذلك مخالفا ًا للرواٌة الرسمٌة ،حٌث صرح السٌد إسامة متولى مدٌر امن المنٌا فً العدٌد من الوسائل
االعالمٌة ،ان االهالً قاموا بالتعدى على قوات األمن اثناء المظاهرة و اصابوا  3أفراد أمن واتلفوا سٌارة
شرطة و سٌارة مطافً ،و قامت قوات األمن بالسٌطرة على الموقؾ و القبض على المشاركٌن فً األحداث.
و فً تصرٌحات منسوبة إلى وزٌرالداخلٌة ،33اشار إلى ان السٌدة قامت بإشهار اسالمها فً منتصؾ
سبتمبر  ،2014و انها لٌست مختطفه بل خرجت بؤرادتها .فً  23سبتمبر  2014قامت النٌابة العامه بؤخالء
سبٌل المحتجزٌن بكفالة قدرها  5آالؾ جنٌة للشخص على ذمة القضٌة ،و فً  26سبتمبر ظهرت السٌدة
المختفٌة فً القرٌة من جدٌد 34و أشارت إلى انها تعرضت بالفعل للخطؾ و كذبت الرواٌة الرسمٌة و قالت
 " :الوزٌر كداب و انا اتخطفت وحاولوا ٌجبرونى انى اؼٌر دٌنى و خدونى لالزهر لكنى عٌطت راحوا
دخلوا وحده منقبه مكانى وجابت الشهادة و صورونى بالتحجٌبة و لزقوا صورتى علٌها" .أصدرت فً
صباح الٌوم التالً مطرانٌة سمالوط لألقباط األرثوذكس بٌانا تناشد الجمٌع باؼالق ملؾ السٌدة إعالمٌا ًا
حرصا ًا على سالمة المجتمع وحفاظا ًا على األسرة التى عادت إلٌها إبنتهم و اعقب ذلك اعالن بؤن الكنٌسة
تنقل السٌدة إلى مكان آمن حرصا على سالمتها.
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 - 7الخالصت و الخىصياث
إن ما جاء بالتقرٌر من أحداث عنؾ طائفً و ؼٌره من المرجح أن ٌتكرر عبر السنٌن اذا لم تفً الدولة
بالتزاماتها حٌال حماٌة حقوق المواطنٌن األقباط و توفر لهم المناخ التشرٌعً و السٌاسً للتمتع بحقوقهم و
محاسبة كل مسإول عن التقصٌر فً حماٌتهم أو معتدي على حقوقهم.
فحتى وقت كتابة التقرٌر لم ٌصدر حكم قضائى فً أٌة واقعة من وقائع العنؾ الطائفً المذكورة ،بل ان
ؼالبٌة الوقائع اما تم تجمٌد التحقٌقات بها ،أو تم ؼلق ملؾ القضٌة باللجوء إلى الصلح العرفً ،ولكن ما تزل
بعض القضاٌا مفتوحة ولكنها لم ٌتم تحوٌلها إلى ساحات المحاكم بعد باستثناء وقائع بعٌنها كقضٌة قتل عماد
لطفى و مدحت صدقى بؤسٌوط .و الجدٌر بالذكر ان القوات المسلحة أعلنت فً  16أؼسطس  ،2013عن
 14و  15أؼسطس  2013فقط.
تكفلها بإعادة بناء و ترمٌم الكنائس  -فقط  -التى تضررت فً أحداث
وبالفعل قامت الهٌئة الهندسٌة التابعة للقوات المسلحة برفع مقاسات و تصامٌم ؼالبٌة الكنائس المتضررة
على مستوى الجمهورٌة ،و أوضحت رموز دٌنٌة ان أعمال اعادة البناء و الترمٌم ستتم على  3مراحل.
وحتى كتابة التقرٌر لم تعلن القوات المسلحة ،أو الكنائس المصرٌة عن االنتهاء من المرحلة األولى من
أعمال اعادة البناء و الترمٌم التى شملت أقل من  10كنائس و مبان تابعه لها.
توصي المفوضية المصرية للحقوق و الحريات السلطات المصرية باآلتي:
إجراء تحقٌقات شاملة ونزٌهة ومستقلة بخصوص جمٌع االعتداءات الطائفٌة التً وقعت منذ عزل
.1
دمحم مرسً وتقدٌم األشخاص الذٌن تثبت مسإولٌتهم عن أعمال القتل ،بما فى ذلك وقائع القتل على الهوٌة،
وأعمال البلطجة وفرض االتاوات ،وإتالؾ الممتلكات و الكنائس ،إلى العدالة وفق إجراءات تفً بشروط
المحاكمة العادلة .و ٌشمل التحقٌق النظر فً تقاعس قوات األمن فً وقؾ العنؾ الطائفً أو التعدي على
األقباط ومحاسبة من تثبت مسإولٌتهم.
البدء فى اجراءات جبر الضرر لضحاٌا األحداث الطائفٌة المذكورة و تعوٌض المضارٌن .بما فً
.2
ذلك التعوٌضات المالٌة ،وضمان عودة األهالً الذٌن فروا أو هجروا خوفا من أعمال انتقامٌة إلى منازلهم
بشكل آمن.
اإلسراع فى إعادة بناء و ترمٌم دور العبادة المسٌحٌة التى تعرضت ألعمال العنؾ خالل الفترة من
.3
ٌونٌو  2013و حتى سبتمبر  ،2014و لٌس فقط أحداث العنؾ التى أعقبت مباشرة فض اعتصامى رابعة
العدوٌة و النهضة.
اإلسراع فى خلق بٌئة تشرٌعٌة و سٌاسٌة و مجتمعٌة مالئمة تكفل ممارسة المسٌحٌٌن لكامل حقوقهم
.4
و حرٌاتهم االساسٌة و إلؽاء أي قانون ٌمٌز ضد األقباط فً مسؤلة بناء و ترمٌم الكنائس و إصدار قانون
ٌعمل على تنظٌم الحق فى بناء دور العبادة للمسٌحٌٌن.
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فتح تحقٌق مستقل و شفاؾ و تقدٌم المسإولٌن من جهات األمن الخاضعة لسلطة الدولة ،عن وقائع
.6
االنتهاكات التى واجهت مواطنى قرٌة دٌر العدرا بجبل الطٌر بالمنٌا ،مع إعادة كافة المسروقات التى
استولت علٌها أفراد األمن.
 .7اتخاذ إجراءات فورٌة لتحسٌن أمن المسٌحٌٌن و األقلٌات الدٌنٌة فً المراكز و القرى على وجه
الخصوص مع التشاور مع هذه األقلٌات لتحدٌد اإلجراءات المالئمة.
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