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معلومات ديموغرافية :

 تقع كنيسة القديسين بشارع خليل حماده بمنطقة سيدى بشر محافظة األسكندرية . -طول الشارع حوالى  ٥٠٠متر  ،وعرضه حوالى  ١٠أمتار .

 -يوازى المبنى الكنسى مسجد الشيخ شعبان .

 -يتعامد على شارع خليل حماده شارع العيسوى .

 توجد مستشفى "مارى مرقس" مالصقة للمبنى الكنسى من شارع العيسوى . -الشارع تجارى سكنى يتسم بالھدوء النسبى .
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األحداث :

تمثلت األحداث فى إنفجارات فى يوم عيد رأس السنة الميالدية أمام كنيسة القديسين يوم
الجمعة الموافق  ٢٠١١/١/ ١فى تمام الساعة الثانية عشر والثلث صباحا ً ،أستتبعه أنفجار أخر
بعد خمسة دقائق ،األمر الذى أدى إلى وقوع  ٢٧قتيالً و ١٢٠مصابا ً تقريبا ً .
تحركات البعثة :

فور وصول البعثة لمحافظة األسكندرية  ،توجھت إلى مقر الكنيسة والتى تالحظ لھا وجود
أمنى مكثف على اطراف المنطقة وكذلك أمام مبنى الكنيسة ،األمر الذى شكل صعوبة بالغة
للبعثة فى الوصول إلى مقر الكنيسة ومن ثم مقابلة المسئولين بھا وقد تدخل رئيس البعثة لدى
قيادات األمن التى كانت تتواجد بكثافة عن مدخل الشارع التى تقع به مبنى الكنيسة وكان على
رأس القيادات األمنية السيد  /مدير أمن األسكندرية الذى قام بدوره بالسماح للبعثة بالدخول
وممارسة عملھا داخل منطقة األحداث  ،وقامت البعثة بإجراء عدد من المقابالت مع المسئولين
وأيضا ً المواطنين للوقوف على حقيقة األمر .
 -المقابالت التى قامت بھا البعثة :

قبل شروع أفراد البعثة فى دخول المبنى الكنسى تقابلت مع المواطن /جورج يوسف والذى
أفادنا باألتى -:
• أنا أسمى جورج يوسف  ،عندى  ٤٥سنة  ،كنت واقف عند باب الكنيسة بس من
جوه لقيت عربية ماركة "اسكودا" خضراء اللون ،جت ووقف قدام الجامع اللى
قدام الكنيسة ونزل منھا شابين بيتكلموا فى الموبيل  ،لكن فى واحد كان بره فى
الشارع سألھم رايحين فين الركنة دى بتاعة العربية مش ھتنفع ھنا ،قالو انھم
دقيقة واحدة وماشيين وده كان الساعة  ١٢وربع .
 والساعة  ١٢وثلث بالظبط باليل يعنى فى نفس الوقت اللى كان فى الواقعة دى لقيتأنفجار شديد جدا وكان الناس قدام الكنيسة بيھنوا بعض بالعيد  ،لقيت أشالء جثث ،
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ولقيت ناس كتير قوى على االرض وناس طايره فى الجو معرفش ايه اللى حصل ده
انا أتصدمت مبقتش عارف اعمل ايه غير انى جريت على الناس وقعدت أصرخ مش
مصدق  ،حتى توقف المواطن عن الكالم لبضع دقائق .
 ثم إستطرد قائالً أن األمن كان ضعيف جدا قدام الكنيسة كان فى اتنين عساكر وأمينشرطة وال معرفش ظابط ودول ميقدروش يعملوا حاجه فى الموقف ده .
بعد ذلك أنتقلت البعثة لمقابلة المسئولين بالكنيسة األمر الذى شكل صعوبة فى ذلك
الوقت لحضور وكيل البابا شنوده إلى المقر الكنسى ،األنبا /موسى  ،والذى لم تتمكن
البعثة من مقابلته إللتفاف جميع الحاضرين والمتواجدين من األفراد حوله وكذلك وسائل
األعالم والصحفين ،وألنه كان من أھم أولوياته زيارة المصابين وأيضا ً عقد أجتماع مع
القائمين على المبنى الكنسى وليس التحدث مع أحد .
• مقابلة المواطن /موسى خليل سليمان )شاھد عيان( يبلغ من العمر  ٥٠عاما ً ،
ويقيم أمام الكنيسة  ،أفاد باألتى:
أنا كنت قاعد وراه باب الكنيسه وشوفت عربية فعال كانت موجوده ھنا لونھا أخضر
بس انا اعتقد ان مكنش فيھا اى قنابل وال حاجه ،ان اللى عمل كده واحد البس حزام
ناسف وده بنسبة  %٩٠ألن لو العربية ھى اللى فيھا قنابل كانت سابت حفرة فى
األرض  ،بعد ما ضربت القنبلة المشھد مينفعش اوصفه أطالقا ً الدم بتاع الناس وصل
للدور السابع من العمارات الموجوده دى وزى ما انتوا شايفين الدم مغطى جدران
المسجد ممزوج بلحم الناس .
• وكذلك أيضا ً األنبا  /مينا  ،أنبا كنيسة القيسين ،والذى لم تتمكن البعثة من مقابلته
إلنشغاله بعدة أمور .
• وقامت البعثة بمقابلة القمص /مكارى فوزى ،أحد مسئولى المبنى الكنسى والذى
تحاورت معه البعثة حول تلك األحداث وقد أفاد باألتى :
 أنتھت الصالة الساعة  ١٢والربع وكان عدد المتواجدين داخل الكنيسة حوالى ١٥٠٠فرد وبعدھا بخمس دقائق حدث أنفجار شديد أدى إلى وفاة أبرياء شھداء ال عالقة لھم
بأى شئ وانھم كانوا فارحين بالعيد ويقومون بتبادل التھانى امام الكنيسة  ،وعلمت ان
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الشئ الذى أنفجر ھو عربية كانت جواھا او فى شنتطھا القنابل دى  ،ودى كل
معلوماتى عن القنابل وازاى انفجرت .
 وانى أرجع السبب لكل المشاكل للمتعصبين والمتطرفين انھم اساس كل المشاكل التىنواجھھا ،والعالقة بين المسيحيين والمسلمين مستقرة ألبعد الحدود ،والمسلمين كانوا فى
قلب الحدث بجوارنا ،رغم أن الغير عاقلين من الشباب والصبيا كانوا مستنفرين من
بعض المسلمين اللى كانوا بيعونونا ويساعدونا لكن المسلمين لم يلتفتوا لھذه الصغائر
أبدا .
 وانى متأكد من أن ھذا الحادث دبر من أشخاص خارج البالد إلشعال نيران كثيره فىالبلد وليس الھدف ھو الفتنة فقط  ،وده باين اوى فى طبيعة الحدث وإختالفه عن أى
أحداث أخرى حدثت فى السابق .
بعد ذلك توجھت البعثة لمستشفى "مارى مرقس" المالصقة لمبنى الكنيسة لزيارة
المصابين .
عند دخول المستشفى تالحظ تجمع أعداد كبيرة من الشباب والصبية أمام مبنى
المستشفى ترتسم على وجوھھم مالمح الغضب الشديد .
• تقابلت البعثة مع األستاذ /سامى صرايا مون "مدير إدارى المستشفى" والذى أفادنا
باألتى :
 أنه يوجد بالمستشفى  ١٠مصابين بعد أن أستقبلت المستشفى جميع المصابين فى يومالحادث وقد قامت بتوزيع الحاالت على مستشفيات أخرى وھم ) مستشفى جيھان –
المستشفى األلمانى – المستشفى الميرى – مستشفى فكتوريا( ،وايضا ً إرسال أربع
حاالت إلى القاھرة لتلقى العناية ھناك لخطورة حالتھم وإلصابتھم البالغة .

أن الحاالت التى توجد ھنا بالمستشفى جميعھا مستقرة لحد يطمأن بإستثناء ثالث حاالت
بالعناية المركزة لخطورة حالتھم منھم حالة المواطنة /إيمان إبراھيم )حالة خطرة(– والتى
تعانى من جروح في الوجه والساقين  ،كسر في الكتف األيمن  ،شظية في البطن  ،شظية
داخل الكبد )توفى زوجھا فى نفس الحادث( وأصيبت ابنتيھا  ،إحداھما بالمستشفى األلماني تبلغ
من العمر  ١٨عام تعرضت الستئصال الطحال  ،واألخرى  ١٠سنوات بمستشفى شرق المدينة
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 وأيضا ً حالة المواطنة  /سميرة سليمان " ٥٠سنة" وھى دكتوره "مديرة قسم التحاليلبالمستشفى ھنا" وكذلك شقيقتھا  /سونيا سليمان " ٤٠سنة" وأوالدھا التى بلغ أعمارھم
 ١٤و ١٦عام  ،يعنون من أصابات بالغة وكسور وتواجد بعض الصواميل التى كانت
تحملھا القنبلة بداخل البطن والقدم لھم .

مقابلة مع بوليس لبيب مرزوق "،ضابط شرطة سابق" ،وھو جد الطفلتين كالرا ھاني بوليس
و كارين ھاني بولس ووالد زوج المصابة إنجي نادر )يتلقوا العالج والرعاية بالمستشفى( :
ذكر أن االعتداء لم يقتصر على عملية االنفجار بل أمتد إلى رشق لمكان الكنيسة والمستشفى
بعد االنفجار بالطوب  ،ونتج عنه كسر في زجاج غرفات المستشفى وكان منھا الغرفة التي
تقيم فيھا زوجة ابني وإبنتھا وقامت إدارة المستشفى بتغيير الغرفة  ،وتم ھذا التعدي بعد
االنفجار بساعة تقريبا ً  ،وھذه األفعال تنم على شباب جاھل غير متعلم  ،والشرطة تعطي
ضوء أخضر بتقاعسھا عن تقديم األدلة الجنائية في ھذه الحوادث  ،ولقد اعتاد المسيحيون على
ھذا التعصب منذ  ١٤٠٠عام

فيما أشار نجله  /ھاني بولس إلى أن ھذه األحداث تنم عن شباب صغير غير مثقف يشعر
بالظلم واألضطھاد .

• كما تم مقابلة الطبيب  /إيھاب أديب معوض الذى رافق البعثة أثناء القيام بزيارة
المصابين المتواجدين بالمستشفى وقيامه بشرح كل حالة على حده وتحديد ما بھا من
أصابات "مرفق كشف تفصيلى بأسماء المصابين وطبيعة األصابات"
• مقابلة السيد اللواء  /على السبكى "نائب مدير األمن الذى كان متواجد أمام المبنى الكنسى

والذى أفاد أفراد البعثة باألتى :
 أن ال يوجد أية أحتكاكات بين األفراد والمترددين على الكنيسة أو المسجد التى يوجد أمام الكنيسةمباشر ًة .
 وانه ال مانع من ممارسة مھام البعثة والحصول على أية معلومات ،بل أفاد بتعاونه مع البعثة إذاطلب منه ذلك .
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 وأن االمر برمته األن أمام النيابة سلطة التحقيق لبيان مالبسات الحادث وصوالً لمرتكبى ھذا الحدثاألثم  ،وأنه ال يجب أن نردد أية معلومات غير حقيقية من شأنھا أحداث بلبلة بين المواطنين لحين
األنتھاء من التحقيقات وما تنتھى إليه النيابة العامة .

• توجھت البعثة بعد ذلك إلى منطقة كوم الدكة حيث مقر مرفق أسعاف
االسكندرية و"المشرحة" .

تالحظ للبعثة عند الوصول وقفة لعدد من الشباب المصرى ذھبوا للمكان ليعبرو عن الوحدة
الوطنية بوقفة تضامنية مع أھالي الضحايا أمام مرفق اإلسعاف حاملين شارات بھا رمزي
الھالل والصليب ) ما يقرب من  ٣٠مواطن (  ،كما قاموا بالتبرع بدمائھم لصالح المصابين
في الحادث .

 وجود سيارة أسعاف من أجل التبرع بالدم والذى أفاد الطبيب القائم على متابعة العملبھا أنه تم التبرع بالدم من قبل المسلمين والمسيحين ،وقد أسفرت التبرعات عن جمع
 ٤٠٠كيس دم وذلك فى اليوم األول للحملة واليوم الثانى تم جمع  ١٠٠كيس دم  ،فى
حين تم جمع عدد  ٦٠٠كيس دم من المواطنين بكافة أطيافھم من منطقة الشاطبى
باالسكندرية .
 وعلى صعيد أخر تالحظ تجمع عدد من المواطنين المسلمين والمسيحين أمام مبنىالمشرحة فى أنتظار خروج جثمان أحد المتوفيين بالحادث والتى تم التعرف عليه بعد
أجراء تحليل )  (D.N.Aله ،حيث تبين أنه جثمان المھندس /فايز توفيق أسكندر البالغ
من العمر  ٦٧عام "صاحب شركة أوزيرى للتخليصات الجمركية" .
• كما تقابلت البعثة مع المواطن /محمد عبد aوھو من أحد العاملين بالشركة
المتوفى صاحبھا ،انه يعمل بھا منذ ثالثون عام تقريبا ً ،وأنه حزين على فراق
ھذا الرجل الذى كان يتمتع بسمعة طيبة وحسنة .
وأيضا ً تقابلت البعثة مع عدد من المواطنين المتواجدين أمام مبنى المشرحة وكان لھم
بعض الرؤى حول تلك األحداث بوجه عام .
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 المواطن  /أيوب جاد الرب ،أن الغول نجح فى االنتخابات البرلمانية ولم يتم الحكم علىالجناة بعد عام كامل والمحامي اللي اعتدى على وكيل النيابة اتحاكم ثاني يوم والمدرس
اللي اعتدى على تلميذ عنده اتحاكم في نفس األسبوع واللى قتلوا أخواتنا وبناتنا ووالدنا
في نجع حمادي بعد سنة لسه ماتحكموش والغول اللي متورط معاھم اتكافيء ونجح في
مجلس الشعب  ،مش كفايه إنھم محكموش على اللي عملوا كده أل وكمان نجحوا الغول
) عبد الرحيم الغول – عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني – دائرة نجع حمادي
(ووالدنا في موضوع العمرانية لسه محبوسين  ،مين اللي بيحارب مين

وحادثة الكشح ماتقدمش فيھا متھم واحد ليه وعلشان مين !

بيت أبونا ولعوه في الزاوية الحمراء وبرضه مفيش متھمين ومحدش بيتحاكم ووالدنا بتوع
العمرانية محبوسين  ،المسيحي بقى ھوية مستھدفة

الحكومة اللي ورا كل األحداث دي  ،ھيا اللي مقصرة في ظھور حكم يھبط ناري  ،إبني
وأختي ماتوا  ،يبقى أنا فين  ،الحكومة ضدنا فقط .

كنائس القديسين بسيدي بشر وماري مينا بالمندرة وماري مينا بلمنا  ،أثناء خروج البنات من
الكنائس دي في والد بيرشوا عليھم ميٌة نار بحقن والموضوع ده إتكرر أكتر من مرة ومحدش
جاب العيال دي وال حد وصلھم  ،البنات بقت بتمشي خايفه تروح الكنايس وخايفه وھي
خارجه من الكنايس ،فين بقه الحرس والضباط .
مبنعرفش نبني أوضة نصلي فيھا وفيه جامع في كل حته وبيدوھم فلوس كمان علشان يبنوه ،
إحنا تعبنا بجد واسكندرية كلھا حزينة  .الحادثة غامضة وفين الحكومة .

 المعلم  /مالك عزيز  ،اللي بيحصل دا ھضم لحقنا " ،األمن لم يكن كافي على الكنيسة" األمن دا ضد الحشرة ضد الفار " أكتب الكالم ده على لساني ،قاتل نجع حمادي
متحاكمش لدلوقتي  ،إحنا عايزين نھاجر خالص .
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 المعلم  /جورج عزيز ،فين الحكومة  ،لسه مفاتش عام على نجع حمادي  ،وكان فيتھديدات واضحة  ،ھما بيحموا مين من مين  ،الكنيسة عليھا عسكري وليه الجامع
معلھوش عسكرى  ،وبعد التھديدات كان فيه اتنين عساكر وواحد بس اللي اتصاب
واحنا اللي موتنا ووزير الداخلية بعت للعسكري الليى اتصاب ظرف  ،ده معناه إيه ،
إزاي العسكري اللي كان موجود بره ميحصلوش حاجه  ،ھو كان فين  ،عاوز أعرف
الحكومة عملت إيه علشان التھديدات األخيرة  ،عملت إيه علشان تحمي الكنايس ،
العربية اللي اتفجرت كان مكتوب عليھا "والبقية تأتي"
 المعلم  /ميالد حنا  ،المقصودين من اللي حصل ده  ،ليه الوقت ده بالذات  ،ليه مشالصبح  ،كان فيه ناس كتير الصبح وقت صالة الجمعة  ،واللي حصل كان بعد الساعة
 ١٢بالليل  ،جرانا المسلمين عالقتنا كويسة معاھم  ،أكتر ناس اتكلموا يتطمنوا علينا
ھما  ،واحنا محبوبين وسط جيرانا  ،فيه محبة بينا .
 المعلم  /ماھر توفيق  ،العساكر عايشين إزاي وھما المفروض كانوا على باب الكنيسة ،مكنش فيه أمن كان فيه طفلة عندھا  ٧سنين إزاي ھتنسى اللي حصل لھا  ،مش عارفه
إيه اللي حصل وليه حصل  ،فيه أكتر من  ٢٠٠واحد ماتوا  .وفيه ناس لسه ملقيناش
جثثھم  ،إحنا بندفن أشالء  .والعدد مش معروف  ،وكل عيد األمر بيتكرر .
• الشباب أصحاب الوقفة أمام مرفق اإلسعاف

المواطنة /وجدان حسين ،تخوفنا من رد الفعل ووجھتھا  ،يجب أن نركز جميعا ً على المواطنة
وأن كل مصري له حقوق  ،نخاف أكثر من رد الفعل باسم الطرف الثاني  ،نتمنى احتواء
الوضع .
ومن جانبھا دعت المواطنة  /مروة حسن  ،صيدالنية ومشاركة بوقفة التضامن – بتوحيد
خطبة الجمعة القادمة لتتحدث عن المواطنة .

وذكرت المواطنة  /رانيا البنا  ،بأن الحكومة وعدت بتأمين كافة الكنائس ومازال ھناك كنائس
باإلسكندرية بال تأمين كاف  ،يقتصر األمر على عسكرى أو إثنين .
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وقد تم تعليق شعار الوقفة على العديد من السيارات المتواجدة مرفق اإلسعاف من قبل قائديھا

وقد ھدفت الوقفة التضامنية على إثبات بعض القيم الثابتة وھي :

"سنظل جميعا ً مصريون – لن نتفرق – سندافع عن بالدنا ضد اإلرھاب – اإلرھاب لن يميز
بين مسلم ومسيحي"
رأى البعثة والتوصيات

من واقع ما قامت به البعثة من رصد ومقابالت لبعض المسئولين والمواطنين وما
أرتسم على وجوه األفراد والشباب والرجال  ،تبين وجود أستياء عام من جراء ھذا
الحدث التى أطلق عليه البعض "الفاجعة" .
تبين عدم معرفة السبب الحقيقى وراء تلك الحادثة حيث يوجد من ارجع السبب لضعف
التواجد األمنى وأخر أرجع السبب لإلضطھاد الدينى وأخرين أرجعوا السبب إلى وجود
أيدى خفية تعبث بھذا البلد إلشعال نار الفتنة الطائفية .
أن ھذا الحادث لم يستھدف الكنيسة وال المسيحين فحسب ولكنه أستھدف الوحدة الوطنية
وخاصة القيام بتنفيذ ھذا الحادث فى مثل ھذا التوقيت الھام بالنسبة للمسيحين وأيضا ً
للمصريين بشكل عام السيما وجود أستقرار أمنى بالبالد منذ فترة ليس بقصيرة لم
يقطعه إال ھذا الحادث .
أن األمر الذى فرض نفسه على أذھان المسيحين فى ھذا الحادث ھو الشعور
باإلضطھاد على أثر تكرار مأساة نجع حمادى الذى راح ضحيته عدد من المسيحين
فى يوم عيدھم.
أن ھذا الحدث ال يعتبر حادثا ً فرديا ً بل ھو حادث إرھابى من شأنه زعزعة األستقرار
فى الوطن وايضا ً الوقيعة بين طرفى األمة المسيحين والمسلمين .

أن األرتباط الوثيق بين المسلمين والمسيحين والذى عضده تاريخ غير محدود من
التفاعالت اإلجتماعية والمواقف المشتركة تجاه قضايا الوحدة الوطنية إن أدماه الحادث
لكنه لم يفقد الشعب المصرى إحساسه بالمسئولية المجتمعية  ،لذا يجب :
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• المطالبة بسرعة تقديم الجناة للعدالة ،تحقيقا ً لمبدأ األنصاف وحفاضا ً على سيادة
القانون ودعما ً لألستقرار المجتمعى .
• يجب مراعاة المصداقية والشفافية فى البيانات والتقارير الصادرة من األجھزة
األمنية واألعالمية وإعطاء صورة صحيحة حول األحداث،حتى ال يترتب عليھا
عدم المصداقية التى تنتج عن عمليات التھويل والتھوين أو تضارب المعلومات
ً
وخاصة
حول الحادث األمر الذى يشكل أحساسا ً بعدم الطمأنينة لدى المواطنين
الجانب المسيحى .

• أھمية تبنى حملة قومية إلزالة األحتقان الطائفى يشارك فيھا كل من األطراف
الفاعلة فى المجتمع بما فيھا األعالم والمجتمع المدنى واألحزاب السياسية
لمواجھة أية تداعيات سلبية على المجتمع ناشئه عن وقوع الحادث .
• دعوة األزھر والكنيسة القبطية إلتخاذ موقف مشترك تجاه قضية الفتنة الطائفية
يتضمن أتخاذ إجراءات فعالة لمواجھة الظاھرة حفاظا ً على وحدة النسيج
الوطنى .

• األھتمام األمنى بالمنشأت الدينية على قدم المساوة وأتخاذ التدابير اإلحترازية
الالزمة للحفاظ على أمن وسالمة تلك المنشأت بوصفھا تمثل أھمية قصوى
للشعب المصرى إلرتباطھا بممارسة الشعائر الدينية لدى المواطنين .
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• حث المؤسسات الدينيه على أداء دور أكبر فى إزالة الفكر الخfاطىء ومحاولfة نشfر
التعاليم الدينيه التى تدعو الى المحبه والتسامح واإلخاء وترسيخ مبدأ المواطنه .
مقدمه لسيادتكم

فريق عمل البعثة

تقارير

