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ﻓﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ﺛﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ
أﺣﺪاث اﻣﺒﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺎب اﻷﻣﻦ وﻋﺪم إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺣﻮل أﺣﺪاث إﻣﺒﺎﺑﺔ
القاھرة 2011-5-17 :
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ﻓﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ﺛﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ
أﺣﺪاث إﻣﺒﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺎب اﻷﻣﻦ وﻋﺪم إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن
المكان :
)كنيسة مار مينا الواقعة بشارع األقصر "+البصراوي " وكنيسة العذراء بشارع الوحدة
( بمنطقة إمبابة التي يسكنھا أكثر من  5ماليين نسمة يتقاسمھا المسلمون واألقباط( .
وموقع الحادث ھو حي من أحياء القاھرة يقع على الضفة الغربية للنيل ،وھي ضاحية
ت عشوائية بسبب
فقيرة يقطنھا العمال والبسطاء ،ولكنھا تعرضت في بداية التسعينيات لتوسعا ٍ
التضخم السكاني لمدينة القاھرة ،وسرعان ما أصبح قطا ٌ
ع كبير من حي إمبابة عبارة عن مساكن
عشوائية أنشئت بدون تخطيط تتميز بالشوارع الضيقة ،وغياب الخدمات األساسية  ،وتدني
مستوى المعيشة االجتماعية واالقتصادية للسكان ،وصعوبة السيطرة األمنية عليھا.
الزمان :
الساعة  8مساء يوم السبت 7مايو . 2011
الحدث :
اندلعت في محافظة الجيزة بمنطقة إمبابة اشتباكات طائفية بين المسلمين والمسيحيين
المقيمين ،وذلك على خلفية قيام مجموعة من األفراد يعتقد من بينھم عدد من المتدينين )السلفيين (
بمحاولة مھاجمة كنيسة'' مارمينا ''الواقعة بشارع شارع األقصر بمنطقة البصراوي  ،مما أسفر
عن سقوط  15قتيل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وأكثر من  240مصاب من الجانبين .
وبدأت المصادمات بعد أن سرت عدد من الشائعات حول قيام عدد من السلفيين بمحاولة
اقتحام كنيسة مارمينا لورود معلومات عن احتجاز الكنيسة لسيدة – وفق لما تناولته وسائل
اإلعالم المختلفة وما أدلت به بعض الجھات المسئولة  -تدعى  /عبير طلعت خيري من قرية
كفر شحاتة بمركز ساحل سليم جنوب شرق أسيوط وأشھرت إسالمھا قبل  7أشھر ،عن طريق
أحد األفراد فى مشيخة األزھر ،وغيرت اسمھا إلى أسماء محمد أحمد إبراھيم ،وكان يرعاھا
بعض األشخاص الذين ساعدوھا على إشھار إسالمھا ويدعى ياسين ثابت .
كما أن السيدة بعد أن أشھرت إسالمھا قررت االنتقال خارج بلدتاه واإلقامة بمكان آخر
بعيد عن أسرتھا واستقرت في إحدى القرى التابعة لمدينة بنھا إال أن أسرتھا علمت بمكانھا
وتمكنت من السيطرة عليھا واصطحابھا إلى مكان مجھول وذلك في بداية شھر مارس  2011إال
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أن الفتاة تمكنت من االتصال بشخص يدعى  /ياسين ،وھو ما دعاه إلى االستعانة بعدد من الشيوخ
وعدد من المواطنين من أجل إعادة السيدة المسلمة ومع تصاعد األحداث  ،توقع الجانب المسيحي
بعد حصار عدد من السلفيين للكنسية أن تكون الخطوة القادمة ھي اقتحام الكنيسة ،األمر الذي
واجھه األقباط بإطالق األعيرة النارية من أعلى مبنى مجاور للكنيسة .وترتب على ذلك احتدام
الموقف بقيام الجانب المسلم بمھاجمة المنازل والمحالت المملوكة لألقباط والمجاورة للكنيسة .
وتصاعدت األمور ،حيث بدأ تبادل إطالق نيران خلف إصابات وقتلى واستمر الوضع
حتى الساعات األولى من صباح يوم األحد الموافق  8مايو إلى أن وصلت قوات من الجيش
واألمن المركزي والقوات الخاصة للسيطرة على الوضع ،حيث فرضت طوقا ً أمنيا ً على الكنيسة
والمنطقة المحيطة بھا وفرقت المتظاھرين بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ،وفرضت
حظر للتجوال بالمنطقة وفرضت على المحالت المجاورة إغالقھا.
ومع انتشار اإلشاعات بوجود قتلى من الجانب المسلم ووجود أسلحة نارية في أيدي
شباب ورجال مسيحيين انتشر عدد من البلطجية في مرحلة الشباب وعاونھم عدد من الشباب
المسلم انسيقا للشائعات  ،حيث اتجھوا إلى كنيسة العذراء بشارع الوحدة عازمين على إحراقھا
انتقاما للقتلى والمصابين وھو ما قد كان حيث تم إضرام النيران في الكنيسة مما خلف قتيل وھو
حارس الكنيسة وتدمير محتوياتھا ،إال أن أھالي المنطقة سواء كان مسلمون أو مسيحيين قد قاموا
بمجھود كبير في محاولة إلطفاء الحرائق بالكنيسة وتقديم المساعدة لقوات اإلطفاء وخالل فترة
وجيزة قامت قوات األمن والشرطة العسكرية بفرض طوقا أمنيا آخر حول كنيسة العذراء وعدد
من الكنائس األخرى .وقام األھالي بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع األحداث
كمستشفيات إمبابة وبوالق العام والقصر العيني ومعھد ناصر ،ومن جانبھا أعلنت وزارة الصحة
أن اإلصابات تنوعت مابين طلق ناري وكسور ورضوض وجروح وإصابات مختلفة بالجسم،
وقامت الفرق الطبية بالمستشفيات فور دخول الحاالت بعمل اإلسعافات الالزمة وإجراء الكشوف
والتحاليل واإلسعافات الالزمة للمصابين .
الدوافع والمسببات :
ھناك عدة أسباب أسھمت في إذكاء الملف الطائفي قبل ثورة  25يناير  ،سواء كانت
ثقافية ،واجتماعية ،واقتصادية ،وسياسية ...إلخ ،وقد لعب النظام السابق دور ملموس في تأجيج
ھذا الملف ،وھذا ما وضح في أحداث كنيسة القديسين باإلسكندرية ،ولكن بعد الثورة فإنه يمكن
إرجاع مجمل ھذه األحداث وبالذات أحداث إمبابة إلى غياب الدولة ،وعدم إنفاذ القانون ،وحالة
الغياب األمني الواسعة التي أعطت أدواراً متصاعدة للخارجين عن القانون ،فال حراسات على
الكنائس لحمايتھا ومنع االعتداء عليھا ،وال جھاز شرطة يحول دون وقوع أحداث العنف ،وال
مساءلة ومحاسبة للمتورطين في العنف ،وانتشار األسلحة بشكل غير قانوني خاصة في إمبابة
بعد ثورة  25يناير ،ھذا بخالف إرث النظام السابق  ،والطبيعة الجغرافية إلمبابة حيث التكدس
السكاني وتفشي ثقافة العشوائيات )ارتفاع معدالت الجريمة والبلطجة وتدھور الخدمات  ،فھي في
طي النسيان من قبل النظام السابق(.
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وھنا يمكن بيان المسببات على النحو التالي :
أو ًال:
الكل يدرك اآلن أن مصر في مرحلة التحول نحو الديمقراطية ،وھي تعاني في ھذه المرحلة من
تفكك مؤسسات الدولة وعدم ترابطھا ،فضالً عن ضعف القدرة على فرض القانون ،السيما وأن
جھاز الشرطة ال يزال خارج الخدمة برغم الظھور الجزئي والشكلي والمركز في المرور،
وبالتالي فالساحة مفتوحة كل من يريد أن يھز االستقرار أو يستعرض القوة أو يقوم بتنفيذ
مختطاته .
ثانيا ً:
يجب أن ندرك أن ھناك احتقان طائفي وشحن بين المسلمين والمسيحيين  ،ويمكن استعراض
الحلقات التي ال يمكن فصلھا من قضية وفاء قسطنطين  ،وكامليا شحاته وإصرار السلفيين على
التصعيد ،وعمل وقفات احتجاجية وتھديد باقتحام الكاتدرائية بالعباسية ،وحادث قطع إذن
المسيحي في قنا،مروراً باالحتجاج على تعيين محافظ قنا على خلفية ديانته المسيحية برغم
المحاوالت إلظھار االحتجاحات على أنھا بسبب كونه ضباط الشرطة ،وصوالً إلى حادث
المنيا.وأخيراً أحداث إمبابة للمطالبة باستعادة فتاة قيل أنھا محتجزة بكنيسة ماري مينا التي أسلمت
وتزوجت بأخر مسلم .
ثالثا ً:
ً
ھناك على شبكة االنترنت تدور حربا اليكترونية بين متطرفين من المسلمين والمسيحيين في
غرف مناقشة تستخدم فيھا أحط األلفاظ والتعدي على األديان والرموز الدينية ،وھي الحرب التي
تنتقل إلى الشارع في أي أزمة ،لتكون بمثابة كرة الثلج التي تأتي على األخضر واليابس.
وبصفة عامة  ،يمكن إرجاع تزايد أحداث العنف الطائفي في المجتمع المصري إلى تراكمات
سياسية واقتصادية واجتماعية  ،جعلت المسيحيين يشعرون بأنھم محرقومون من حقوق كفلھا
لھم الدستور والقانون مثل تولي الوظائف العامة والتمثيل بنسب معقولة في المجالس النيابية،
فضالً عن "المناخ الطائفي" ،الذي أفرز سلو ًكا طائفيًا ،حيث أصبح التعامل بين المواطنين قائ ًما
على اعتبارات دينية ،وليست اعتبارات المواطنة وقبول اآلخر ،وھو ما خلق مساحة "للمتاجرين
"بالدين إلى استغالل ھذا المناخ في شحن المتطرفين من المسلمين واألقباط واللعب على دغدغة
المشاعر الدينية  ،كما أن الخطاب الديني من المؤسستين الدينيتين " األزھر والكنيسة " بعيد تما ًما
عن التسامح الديني وبحاجة إلى تحديث  ،فالمؤسسات الدينيةـ اإلسالمية والمسيحيةـ تتحمل جزء
من مسئولية تزايد أحداث العنف الطائفي برغم أنه من المفترض أن تكون جزء من الحل ،فبدالً
من أن يقوم رجال الدين بالتواصل مع المواطنين وترسيخ قيم التسامح أصبح العكس ھو السائد،
وعليه فإن الخطاب الديني للمؤسستين بحاجة إلى تحديث وتطوير  ،واألھم من ذلك كله ،غياب
القانون وعدم تفعيله من قبل الدولة ،وھو ما أفقد الدولة ھيبتھا  ،واألحداث األخيرة كشفت ذلك
بوضوح  ،وكذلك قيام كل طرف من المتطرفين من الجانبين المسلم والمسيحي ،وكالھما يلعب
أدوارا غاية في الخطورة في ھذا السياق -بتحميل الطرف اآلخر مسؤولية ما يحدث من دون أن
ينظر أو يدرس دوره في حدوث ھذا التوتر ،سواء بحسن نية تخلو من بعد نظر أو بسوء نية
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تھدف إلى تحميل طرف ما سبب وقوع المشكلة وتفاقمھا أيضا ً على الطرفين ،لذلك ال يوجد سبب
واحد ،وإنما ھي أسباب تتراكم دون حل أو مواجھة حقيقية ،جعل الحدث يستمر ويتكرر دون
تحرك حقيقي أو جاد من الدولة.
وواجب اإلشارة ھنا إلى التقرير الذي أعده د.جمال العطيفى والذي صدر عن لجنة تقصي
الحقائق قد شكلت للتحقيق في وقائع الخانكة ) (١٩٧٢بأمر من رئيس الجمھورية )السادات
وقتھا( برئاسة وكيل مجلس الشعب د .جمال العطيفى وعضوية أعضاء المجلس :محمد فؤاد
أبوھميلة ،البرت برسوم سالمة ،كمال الشاذلى ،د .رشدى سعيد ،عبد المنصف حسن زين،
والمھندس محب استينو.
وبعيدا عن تفاصيل التقرير  -فقد وصل في نھايته لنتائج تشبه ما نحن فيه اآلن ،فاألزمة األساسية
التي خلص إليھا التقرير تكمن في أمرين :الترخيص بإقامة الكنائس والدعوة والتبشير ..حيث دعا
إلى تبسيط إجراءات ترخيص الكنائس )كان قانون الخط الھمايونى قائم ا ً وقتھا ،وھو ما تم
استبداله في  ٢٠٠٥بموافقة المحافظ التي في الواقع تماثل الخط الھمايونى فى تعقيداتھا( على أن
تتقدم البطرخانة بخطتھا السنوية إلقامة الكنائس دفعة واحدة العتمادھا.
كما رصد التقرير الحساسيات التي تتولد من »خطب المساجد وعظات الكنائس« ..واألھم ما أكده
من وجوب إتاحة الفرصة لدروس دينية منظمة للتالميذ األقباط أسوة بزمالئھم المسلمين »كما
يجب أن تتسم دروس الدين جميعھا بعرض حقائق األديان بعيدا عن التعصب«.وتعرض التقرير
لقانون الوحدة الوطنية ،مشيرا إلى أنه ال يعدو إطارا شرعيا يجب أن يجد سنده لدى المواطن
والسلطة والتنظيم السياسي والمسئولين الدينيين.
وفي ھذا اإلطار ،قامت المنظمة المصرية بإرسال بعثة تقصي حقائق إلمبابة للوقوف على حقيقة
ما حدث في منطقة إمبابة وسبب اندالع ھذه األحداث ،مع االستماع لشھادات حية من الطرفين
المسلم والمسيحي ،كما أرسلت المنظمة مندوبا ً إلى مستشفى معھد ناصر ،حيث قابلت البعثة مدير
المستشفى والذي أخبر المندوب "أن المستشفى استقبلت  21حالة من بينھم  14حالة كانت
إصابتھم طفيفة وتم خروجھم بعد عمل اإلسعافات األولية لھم وتبقى  7مصابين إصابتھم مختلفة
بينھم مواطنان في حالة حرجة داخل العناية المركزة  ،باإلضافة إلى وفاة حالة واحدة ھي
للمواطن "إسماعيل محسن إسماعيل" ،وكانت إصابته نتيجة سقوط من علو " ،وأثناء تواجد
البعثة كانت النيابة العامة تستمع ألقوال المصابين المتواجدين في المستشفى ،ولكنھا قد فوجئت
برفض بعض المصابين السماح لوسائل اإلعالم أو منظمات المجتمع المدني بمقابلتھم.
أحداث ما قبل إمبابة  ...من حوادث عابرة إلى خطر داھم :
ونالحظ أن مشكلة أمبابة ليست األولى بعد ثورة  25يناير  ،فقد شھدت الساحة المصرية
بروز لبعض األحداث والتي كانت مرجعيتھا خالفات شخصية ،بل يمكن وصفھا بأنھا أحداث
عابرة قد تحولت إلى فتنة طائفية  ،وذلك بدءا من حادثة كنيسة صول بأطفيح و أحداث أبو
قرقاص بالمنيا مرورا بأحداث السيدة عائشة ومنشية ناصر ،وصوالً إلى أحداث إمبابة  ،والت@ي
يمكن بيانھا على النحو التالي :
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 قرية صول التي شھدت بروز أولى ھذه األحداث بعدما ترددت شائعات عن وجود عالقة بينتاجر اكسسوار مسيحي بالقرية مع ابنة فالح مسلم ،وأصر أبناء عمومتھا على قتلھا للتخلص من
العار الذي طالھم في القرية ،إال أن والدھا تصدي لھم عندما ذھبوا إليه في أرضه الزراعية التي
يعمل بھا يطلبون منه تسليمھا لھم لقتلھا ،ولما رفض تبادلوا اطالق الرصاص معه ،وأسفر
الحادث عن مقتل والد الفتاة وابن عمھا الذي كان يطالب والدھا بقتلھا وبعد دفن القتيلين ،استمرت
حالة التدھور واالندفاع حيث ثار أھالي القرية معتبرين أن ما حدث بسبب دخول الشاب المسيحي
في عالقة مع الفتاة المسلمة ،وعليه تطورت األحداث إلى اقتحام الكنيسة  ،وذلك في ظل غياب
أمني ،ولكن سرعان ما تدخل العشرات من رجال الدين وكبار عائالت القرية للعمل على تھدئة
األمور ،إال أن سرعان ما تطورت األحداث وشھدت مناطق أخرى في القاھرة ظھور مظاھرات
واجتجاجات من بعض المناطق اعتراضا على ما حدث من ھدم كنسية صول ،فقد تظاھر العديد
من المسيحيين أمام قرية صول.
 لك@@ن األح@@داث األش@@د وط@@أة كان@@ت ف@@ي منطق@@ة عزب@@ة الزب@@الين ومنش@@ية ناص@@ر والتي شھدتمظاھرات لألقباط واشتباكات أدت إلى مقتل  13شخصا واصابة  144آخرين واشتعال النار فى
 5مصانع للبالستيك و 4محال وتدمير  16سيارة وعدد من المنازل.
ولكن لم تنتھي ھذه األحداث حتى برزت أزمة محافظ قنا وذلك بعد أن قام رئيس مجلس الوزراءبتعيين اللواء "عماد ميخائيل " محافظا ً لقنا وھو قبطي خلفا للسيد مجدي أيوب الذي شغل ھذا
المنصب سابقا وھو قبطي أيضا والذي شغل ھذا المنصب لمدة ست سنوات متتالية قد شغل
منصب محافظ قنا على مدى السنوات الست الماضية كأول محافظ مسيحي ،وھنا رفض أھالي قنا
ھذا التصنيف واعتبار أن قنا ھي محل اختيار محافظين أقباط بعيداً عن كفاءتھم ،فضال عن خلفية
المحافظ الجديد األمنية ،وھنا ثار أھالي قنا وشارك اآلالف في ھذه االحتجاجات لحمل المجلس
االعلى للقوات المسلحة على إلغاء قرار تعيين المحافظ الجديد ،وقد منع المحتجون الموظفين من
دخول مبنى ديوان عام المحافظة كما أوقفوا حركة القطارات في جنوب البالد وقطعوا طر يق
القاھرة أسوان أطول طريق سريع في مصر ،إال أن انتھت األزمة من خالل قرار رئيس
الوزراء المصرى عصام شرف بتجميد نشاط محافظ قنا "عماد ميخائيل" وتكليف السكرتير العام
للمحافظة "ماجد عبد الكريم" الدارة شئون المحافظة  ،وعليه دعا رئيس الوزراء جموع مواطنى
قنا إلى اعادة الحياة إلى طبيعتھا ووقف االضرابات وقطع السكك الحديدية مؤكدا أنه بذلك نزل
على رغبتھم.
ثم جاءت أزمة المنيا؛ والتي نبعت بسبب خالف على مطب صناعي في قرية أبو قرقاص مقامعلى الطريق أمام بيت يملكه مسيحي ،مما أدى إلى نشوب خالف بين مالك المنزل " مسيحي "
وأخر "مسلم" ،وانتھي الخالف بين الجانبين بمقتل مسلمين بالرصاص وإصابة أربعة آخرون ،
وتلي ذلك العديد من االشتباكات بين الجانب المسلم والمسيحي على أثر مقتل المسلمين ،فقد تم
تحطيم نحو ثمانية متاجر يملكھا مسيحيون في مدينة الفكرية بينما أشعلت النار في ستة منازل
يملكھا مسيحيون أيضا في قرية أبو قرقاص البلد المجاورة بعد مقتل المسلمين وإصابة األربعة
اآلخرين .وعليه دخلت قوات الشرطة وفرضت حظر التجول على مدينة الفكرية وقرية أبو
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قرقاص البلد من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الساعة السادسة صباح لكن النار أشعلت خالل
الحظر في أربعة مخازن خاصة بمسيحيين بمدينة الفكرية بحسب المصادر األمنية  ،كما ألقت
الشرطة القبض على  25مسلما ً ومسيحيا ً يتھم في ضلوعھم في ھذه األحداث.
وبشكل عام ؛ فأن تلك األحداث ينبغي أن تثير اإلنتباه إلى أن بداياتھا خالفات أو مشاكل عابرة مع
اختالف مسبباتھا  ،إال أنھا دائما ما تنتھي بأحداث طائفية ،ويضاف إلى ذلك ما حدث في إمبابة
فھي إن بدت بحادث عابر ولكنھا في الواقع ليست أزمة منفصلة عن السياسة التي تحدث فيه،
فھناك خطر يھدد الدولة المصرية ذاتھا بكل مقوماتھا  ،بل ھناك مخطط واضح قيد التنفيذ لزرع
الفتنة بين جموع الش عب المصري ،ومما يشدد على أھمية تكاتف جميع المواطنين مسلمين
ومسيحيين للتمسك بوحدة الوطن وتغليب المصلحة العليا له ،والوقوف في وجه مثيري الفتن
ومروجي الشائعات الراغبين في ھدم االستقرار وتھديد مكتسبات ثورة  25يناير التي أظھرت
تالحم المصريين ووحدتھم مسلميھم ومسيحيھم في ميدان التحرير.
أحداث إمبابة ...روايات مختلفة :
وقد توصلت بعثة المنظمة المصرية لبعض الروايات ألحداث إمبابة  -وستعرض بشكل
كامل كما ھي -للوقوف على الحقيقة كاملة ،وفيما بيانا ً بتلك الراويات :
الرواية األولى:
"ھناك فتاة مسيحية تدعى عبير تزوجت من شاب مسيحي واستمر الزواج مدة عام إال
أنه حدثت بعض الخالفات الزوجية أدت إلى تركھا بيت الزوجية وتقدمت بإقامة دعوى تطليق
وخالل تلك الفترة تعرفت على شاب مسلم دعاھا إلى الدخول في الدين اإلسالمي واستجابت
أشھرت إسالمھا منذ  7اشھر ولكن نشبت خالفات بينھما قامت على أثرھا إلى العودة إلى أسرتھا
والتي قامت بإخفائھا في أحد األديرة ،لكن الشاب المسلم تعرف على مكان تواجدھا وأراد إعادتھا
إليه من منطلق أنھا مسلمة ،واستعان بعدد من الشباب ورجال الدين اإلسالمي ولكن نشبت مشادة
بين الطرفين نتج عنھا األحداث".
الرواية الثانية :
"إن الفتاة تم اختطافھا من قبل أحد أفراد أسرتھا واستطاعت االتصال بزوجھا والذي قام
باالستعانة ببعض البلطجية ومعھم عدد من الشباب المسلم  ،وھو ما أثار حفيظة الجانب المسيحي
المحيط بالكنيسة وكونوا حاجزا أمام الكنيسة لمنع اقتحامھا إال أن أحد المجاورين للكنيسة استخدم
سالح في مواجھة الجانب المسلم ترتب عليه اندالع األحداث" .
الرواية الثالثة :
"أن الزوج ھو شيخ مسلم من أحد السلفيين وأثناء محاولته استعادة الفتاة أشيع انه تعرض
لالعتداء أو القتل مما أثار الشباب المسلم وعدد من شيوخ السلفيين ترتب عليه حشد العديد منھم
والسير في اتجاه الكنيسة لالنتقام" .
الرواية الرابعة:
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"أنه ال توجد أية حقائق حول وجود فتاة مسلمة داخل الكنيسة بل ھي فتاة أسلمت وأرادت
العودة إلى المسيحية ولكنھا ال تقيم بالكنيسة أو أحد المباني القريبة منھا بل ھي من إحدى
محافظات الصعيد ،وأن ما حدث ما ھو إلى رد فعل من جانب بعض السلفيين حول كليب ظھور
السيدة كاميليا شحاتة تعلن فيه أنھا ماتزال على الديانة المسيحية والذي ظھر قبل اندالع األحداث
بساعات" .
شھادات حية :
كما قابلت بعثة المنظمة عدد م@ن ش@ھود العي@ان  ،وفيم@ا يل@ي بيان@ا ً ب@بعض الش@ھود العي@ان ال@ذين
قابلتھم بعثة المنظمة ،وقد تنوعت الشھادات بين مسلم ومسيحي وبلغ عددھا حوالي  24شھادة
كان من بينھا شھادات لبعض المصابين في األح@داث  ،وق@د أك@دت الش@ھادات عل@ى التع@ايش ب@ين
المسلمين والمس@يحيين ،والغي@اب األمن@ي  ،ووج@ود ك@م ھائ@ل م@ن األس@لحة ف@ي مك@ان الح@دث م@ع
تنوعھا مع استخدامھا من قبل الطرفين مسلمين ومسيحيين  ،وفيما يلي بيانا ً بتلك الشھادات :
 .1موطن مسلم من سكان منطقة شارع الوحدة بجوار كنيسة العذراء
"الكنيسة ھنا بقالھا  40سنة مبنية من س@نة  1974والن@اس ھن@ا بتح@ب بع@ض والحادث@ة دي
فردية ودي أول مرة تحصل ھنا حتى أيام السبعينات المنطقة دي محصلش فيھا حاجة قبل ك@دة،
كمان القسيس اللي ماسك الكنيسة ساكن جنب الجامع والمسلمين ھما اللي طفو الحريقة ومنھم
مسلمين اتصابوا باختناق بسبب إطفاء الكنيسة ،وﷲ دي أول مرة تحصل حاجة زي كدة ،وفي
أيام األعياد المسلمين بقعدوا قدام الكنيسة بيحتفلوا مع المسيحين  ،متھيألي أن احتمال أن يكون
السبب ناس من خارج إمبابة ،وكل سكان المنطقة كانوا بيطفوا الحريقة بالجرادل والرمل ده
حتى في مسلمين كانوا بيطلعوا على حيطان الكنيسة علشان يدخلوا خراطيم الماية القرب حتى
من الحريقة وكانوا بيوسعوا لعربيات اإلسعاف والمطافي واللي اتصابوا راحوا نقلنھم مستشفى
إمبابة العام – ومستشفى الموظفين – معھد ناصر ".
 .2ت .صاحب محل مالبس
"أنا شفت اللي حصل ألن المحل قدام كنيسة العذراء كل اللي كانوا موجودين كانوا عيال
صغيرة  17سنة والساعة  12بالليل بالظبط حصل ضرب نار وملوتوف وحاولو حرق الكنيسة
وحاولو يكسروھا من برة معرفوش وكان معاھم ملوتوف وطبنجات و مقرود ) أسلحة
يدوية(كلھا صناعة محلية ،واعتقد أن سبب ده أن بعد اللي حصل في البصراوي عند كنيسة ماري
مينا والناس سمعوا أن في ناس ماتت عند البصراوي فجم يحرقو أي كنيسة وخالص لكن الناس
اللي في البيوت نزلت تحاول تطفي الحريقة وتمنع العيال دول" .
 .3ف  .و .ف مقيم بجوار كنيسة ماري مينا
"سمعت ضرب نار وكنت جاي من البصراوي الساعة  8 : 7.30مساء لقيت ضرب نار
والناس بتجري نزلت لقيت الكنيسة مولعة وكان في االالف من الناس كان معاھم موتوسكالت
والبسين جلبيات وأعمارھم من  30 : 20وكانوا محاصرين الكنيسة وكنا واقفين نحميھا ولما
ضربوا نار استخبينا في الكنيسة" .
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 .4ج  .ص -سائق
"امبارح الساعة  7كنت في البيت في البصراوي عند كنيسة ماري مينا لكن اتصلت بيا
أختي بالليل وقالتلي أن كنيسة العذراء مولعة وجيت لقيت جماعة مسيحين مطرودين من الكنيسة
وكنا جايين من الضرب اللي في كنيسة شارع االقصر وأنا اتكلمت مع حد من الشيوخ وقالولي
معلش وده اللي قدرو عليه وكان معاھم ازايز بنزين وكزالك ومطاوي و مكنش في حد معا
عصايا وشفنا الناس بيضربوا طوب والجيش وصل الساعة  9مساء حوالي  4 : 3مدرعات وبدأ
يتص@لوا بالداخلي@@ة وقع@دوا ف@@ي بي@ت واح@@د مس@يحي علش@@ان يحل@وا المش@@كلة لك@ن مش@@يوا بع@د ك@@دة
وسابو اللي يضرب يضرب واللي يموت يموت" .
 .5مواطن مسيحي رفض ذكر اسمه
"بداية المشكلة في شخص جاب شوية سلفيين معاه ووقفوا قدام كنيسة ماري مينا وقالوا أن
مراته موجودة أو مخطوفة في الكنيسة مع أنھم فتشوا وملقوش حاجة والسلفيين قالوا احنا رجالة
وھانطلعھا من الكنيسة  ،وكان الجيش سلبي جدا مدخلش في اللي حص@ل وأن@ا لي@ا قري@ب اس@مه )
حن@@ا حل@@يم ( اتص@@اب بطل@@ق ن@@اري بال@@ذراع وك@@ن ف@@ي مص@@ابين كتي@@ر اكت@@ر م@@ن  35مص@@اب داخ@@ل
الكنيسة وكان بينھم  20حالة خطرة و 4متوفيين ومكناش عارفيين نطلعھم ده لحد باللي@ل وك@ان
الن@@اس الس@@لفيين دم@@ورا بي@@ت المس@@يحين ورم@@وا العف@@ش وض@@ربوا عربي@@ة المط@@افي واإلس@@عاف
واصال كان في عربيتين اسعاف بس المشكلة بدأت من الساعة  5وإحنا بنبعث استغاثات للجيش
ومحدش رد وقال مش انته اللي عاوزين كدة ".
 .6م -من منطقه كنيسة ماري مينا
"كان في قلق وضرب نار في البصراوي عند كنيسة ماري مينا وذي كل مرة السلفيين
بيدعوا أن في وحدة اسمھا عبير أسلمت ومتجوزة من واحد مسلم وھربت وجات الكنيسة
ومعرفش أذاي وجم يتھجموا على الكنيسة ومعاھم أسلحة وبنزين وكنا بنحاول حماية الكنيسة بس
ضربونا بالنار وكان الدم مغرق الكنيسة علشان كنا بننقل المصابين داخل الكنيسة وحرقوا بيوت
المسيحين وكسرو األثاث وسرقوا حجات وكانوا بيرموا الناس من فوق وفضلنا على الحال ده
لحد نص الليل لما جه الجيش والشرطة بقوات كبيرة بس مقبضوش على حد منھم" .
 .7م .تقييم بالقرب من كنيسة العذراء
"كانوا في ناس كتير مسلمين سلفيين راكبين موتسيكالت وكانوا بيقولوا ﷲ اكبر اإلسالم
انتصر احنا عملنا ايه وحش علشان يحرقوا الكنيسة اللي بنصلي فيھا ،متزعلش مني اللي عمل ده
مسلم مش فاھم دينه ناس قالھم احرقوا فحرقوا ھو احنا ايه كفرة ده الكفرة مش بيعملوا معاھم كدة
والناس دلوقتي بتحرق بيوت المسيحين واللي خرب بيت ﷲ والرب مش بيفھموا" .
 .8م .سائق توك توك
"الدنيا كانت مقلوبة امبارح وكان في ضرب نار وموت عند البصراوي المشكلة أن في شيخ
أتجوز واحدة مسيحية وأسلمت وزعلت معاه وراحت الكنيسة وحجزوھا ھناك وراح السلفيين
الكنيسة ومسيحيين وقفولھم وضربوا بعض وحرقوا بيت ھناك وبعد كدة جم ناس كتير وحرقوا
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كنيسة العذراء وكل ده حرام وﷲ والمسيحين معذورين كل شوية يتحرق كنيسة م@رة اس@كندرية
ومرة إمبابة ھما يعملوا أية يعني".
 .9ن .إ
"أنا راجع يوم السبت بالليل الساعة  12لقيت ناس كتير جدا صغيرين في السن عندھم  17أو
 18سنة بس كان معاھم أس@@لحة ورشاش@@ات وس@@يوف وبن@@زين رايح@@ين ناحي@@ة كنيس@@ة الع@@ذراء
ومكانوش سلفيين وال حاجة والجماعات ولما سألت انتوا رايحين فين قالوا أن المسيحين قتل@وا
مس@@لمين عن@@د كنيس@@ة ش@@ارع االقص@@ر واحن@@ا رايح@@ين نح@@رق الكن@@ايس وحص@@ل ض@@رب ن@@ار ب@@ين
المسلميين والمسيحين وبعد كدة جه الجيش والداخلية وقبضوا على ناس منھم " .
 .10ب .ف .يسكن بجوار كنيسة ماري مينا
"كان في ناس كتير يوم السبت مش عارفين سلفيين وال أية حاصروا الكنيسة قالوا أن في
واحدة مسلمة اتنصرت أو مسيحية وأسلمت داخل الكنيسة وحاولوا يكسروا الكنيسة وكان في ناس
مسيحين بيحاولوا يحموا الكنيسة وكان مجموعة بتدعي الدين مسلمين واتجمع مجموعة من
المسيحين من سكان المنطقة حوالي الساعة  5.30والضرب بدأ الساعة  7مساء وھما اللي ابتدوا
األول باالزاز وحاصرونا من ناحية شارع االقصر ومن ناحية الشركة على يمين وشمال الكنيسة
والناس ھربوا وراحوا البيوت وناس كبيرة دخلت الكنيسة وكان في ناس واقفة والناس بتضرب
من ھنا وھنا وطفينا النور علشان نحمي نفسنا علشان مايضربوناش وفضلنا أكثر من ساعتين
والمصابيين كانوا كتير كانوا حوالي  150واحد والمتوفيين 4غير اللي في المستشفى المركزي-
مستشفى الساحل – القصر العيني – مستشفى معھد ناصر في المظالت وأنا كنت محجوز في
الكنيسة لحد الساعة  2صباحا والسلفيين ك@انوا بيكس@روا المح@الت وعمل@وا ح@واجز وس@اتر بيھ@ا
وكان في شيخ رمى علينا ازايز ملوتوف وكان بيقلنا خالص" .
 .11أكرم
"أنا حضرت من األول في البداية كان في ناس سلفيين معاھم شرطة وقالوا أن في واحدة
مسيحية أسلمت وأن أھلھا جابوھا الكنيسة وبعد كدة الشرطة انسحبت بعد مافتشوا وملقوش حاجة
وبعد كدة عربيات كتي@ر ج@ات أع@داد كبي@رة وض@ربوا ن@ار وحرق@وا بي@وت بالكام@ل عم@ارة بأكملھ@ا
مسيحيين ورموا العزال من الشبابيك في الشارع وكسروا محالت  ،ودلوقتي جم شوية س@لفيين
من حوالينا وجرو شكلنا وضربونا بالطوب ولحد دلقوتي محدش اتقبض عليه واللواء اللي ك@ان
موجود وقت المشكلة كان بيطبطب على الملسمين ومعلھمش حاجة وكان بيقلنا معلش ".
.12ع .صاحب كافتيريا
"قبل الظھر اليوم األحد  8مايو فوجئت بمجموعة من الشيوخ ومعاھم عيال كتير ضربوا
طوب على القھوة اللي بملكھا وكسروھا ده بعد ماسمعنا ضرب نار قريب من كنيسة مار مينا
اللي حصل امبارح أن كان في ناس سلفيين تقريبا  20واحد جم ومعاھم شرطة ودخلوا الكنيسة
يفتشوا عن واحدة مسيحية وأسلمت من كام شھر واتجوزت واحد مسلم بس دول مش من ھنا دول
من الصعيد معرفش أية اللي ممكن يجبھا ھنا بس بعد كدة حصل ضرب نار واتصاب ناس كتير
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واحنا ھربنا على بيوتنا وقفلنا القھوة لك@ن النھ@اردة الص@بح ج@م ش@وية عي@ال ومع@اھم  2س@لفيين
شكلھم من برة إمبابة وضربوا علينا طوب وبقى معاھم عيال صغيرة من الشوارع" .
 .13ر .ح .ع .شقيق أحد المصابين
"اخويا اضرب بالنار الحي وكل ذنبه أنه بيحمي بيت ربنا ومتھيأله أن اللي كان بيضرب
الحكومة  ،أنا ھاقول أيه بس احنا كنا قاعدين على القھوة لقينا الجماعة السنية والجيش معاھم
والشرطة ورحنا على الكنيسة وقالوا أن في وحدة مسيحية وأسلمت وجوه الكنيسة وكانوا عاوزين
يخشوا الكنيسة مع أن الشرطة فتشت وملقتش حاجة وكانوا بيصلوا واحنا بنصلي وأخويا اتصاب
بطلقة وفضلت في جسمه لحد ما عملوله عملية الفجر وطلعوھا وكانت الطلقة في الصدر
وخرجوھا من الظھر واحنا طول عمرنا مع المسلمين أيد واحدة ".
 .14سيدة مسلمة رفضت ذكر اسمھا
"أنا جيت المستشفى ازور ابن جرانا المسيحيين ألننا كلن@ا ط@ول عمرن@ا أخ@وات وبنق@ف جن@ب
بعض في الشدة وال مرة حصل بينا مشكلة بسبب الدين أنا محضرتش الضرب الني كنت في
البيت ب س البلد اتملت اشاعات اللي يقول أن في بنت مسلمة خطفوھا واللي يقول أن البنت
مسيحية وأسلمت وأھلھا خطفوھا وأن جوزھا راح الكنيسة واتقتل ھناك"
 .15كريمة من سكان شارع األقصر
"السبب أن في واحدة مسيحية أسلمت جات الكنيسة بعد ما زعلت مع جوزھا وبعد كدة جه
يصالح أھلھا جوه الكنيسة وقتلوه بعد كدة جه شيوخ سلفيين ينتقموا وحصل ضرب نار من
النلحيتين وكان المسيحيين معاھم أسلحة ورشاشات وضربوا نار من ف@وق الكنيس@ة عل@ى الن@اس
في الشارع وضرب عليھم الشيوخ بس معرفش الناس دي جابت السالح ده كله منين" .
 .16كاھن كنيسة العذراء )المتواجدة بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة(
"حوالى الساعة  9:30مساء لما حصل القلق اللى عند كنيسة مارى مينا اتصلت على
المتواجدين ھنا داخل الكنيسة وقولتلھم يقفلو الباب كويس ونصحتھم محدش يفتح لحد وبعد شوية
قالولى دا السلفين جوم وأعدادھم باالالف وراحو فاتحين الباب بالقوة وبعضھم دخل من عند
الجيران وولعو فى الكنيسة ولألسف الجيش جه بعد ما ولعو فى الكنيسة"
 .17م .يسكن بشارع األقصر بجوار كنيسة مارى مينا )مصاب بطلق خرطوش بالظھر (
"حوالى الساعة  5:30بالظبط سمعنا أن فيه شغب عند الكنيسة فروحنا على الكنيسة
مجموعة شباب زى ما بنروح على طول فلقينا جماعة سنيه أن قولت الف تقول كداب وأن
قولت الفين تقول كداب ألن عددھم كان كبير ومعرفش دول منين بس كنت بشوف عربيات تيوتا
بتجيب ناس منھم والكارثة السودا أن الحكومة كانت واقفة اللى ھي الشرطة والجيش ومنھم
عربيه حمراء  128كان فيھا عقيد وحوالي  6عربيات شرطة وبدأ االشتباك لما واحد من عندنا
)المسيحيين (أتكلم مع واحد منھم وھما كانو الجماعة السنية دول بيقولو وبيدعو ان فيه واحدة
مسيحية اسلمت وراحت على الكنيسة يعنى مخبينه وخاطفنھا فى الكنيسة والشرطة دخلت وھما
عايزين يدخلو فوقفو الشباب المسيحى وقالولھم مش ھتخشو قامت االشتباكات بالفرط الخرطوش
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واحنا كنا بنضرب بس بالطوب والزجاج معناش غيرھم وھما كان مع@اھم خرط@وش وزجاج@ات
ملوت@وف وزجاج@ات فيھ@@ا م@اء ن@ار وأس@@لحة  9مل@ى ول@@و رح@ت ع@ن الكنيس@@ة ھتالق@ى ف@@ى األرض
رص@اص كتي@@ر وأحن@@ا ب@@س كس@@رنا رخ@@ام علش@@ان نض@رب بي@@ه وفي@@ه ن@@اس اتوف@@ت م@@نھم ) مدحت
ونشأت وروماني وابنوب ( وأنا اتصبت فى ظھري وأنا بجيب طوبه من على األرض بطلق
خرطوش" .
 .18والد المصاب  /باسم فخرى
"كان ابني واقف عند الكنيسة واتصل عليا وقالي ھنا ضرب نار عند الكنيسة شوية لقيت
حد بيكلمني بيقولي أن ابنك اتصاب عند الكنيسة جاتلو طلق ناري فى الفك وطلعت من الناحية
التانيه وبعدين جابوه على مستشفى معھد ناصر"
 .19روماني بدر نسيم )مصاب بطلق ناري فى الفخذ وجروح سطحية بالخصية والقضيب(.
"أنا بشتغل ترزي فى محل فى إمبابة وكنت قاعد فى الشغل اتصل بيا واحد وقالي الحق
الكنيسة ناس مسلمين عايزين يدخلوھا فجريت على الكنيسة فكان لسه الوضع ھادى فلما احنا
كترنا والسلفين انضم ليھم مجموعه من المسلمين وكترو قوى والمسافات بقت قريبه ان ممكن
نمسك فى بعضينا وفجأة ليفينا ضرب نار كلنا جرينا ودخلنا الشوارع وحاولنا أن احنا نحدفھم
بالطوب ونحوشھم على قد ما نقدر علشان مفيش حد وھما كانو بيض@ربو بزجاج@ات فيھ@ا بن@زين
مولع@@ه وك@@ان مع@@اھم س@@الح وفج@@أة اتص@@بت أن@@ا ف@@ى منطق@@ة الح@@وض بطل@@ق خرط@@وش الش@@باب
ش@@الوني ودخل@@وني الكنيس@@ة وبع@@دين نقل@@وني عل@@ى المستش@@فى المرك@@زي وبع@@دين حول@@وني عل@@ى
مستشفى معھد ناصر".
.20جورج
"لقينا مجموعه من شباب المسلمين عددھم كتير وكان معاھم س@@نج وس@@كاكين وزجاج@@ات
ملوتوف وقافين عند كنيسة مارى مينا اتكلمت مع واحد فيھم وقولتلو بحر الدم ھيخلص امتى
يا شيخ قالى احنا اللى عايزين نعرف انتم جبتوم السالح ده منين وبعد شوية بدأو يشتبكو معانا
ومن كتر الخوف فى ناس كانو بيرمو نفسھم واللى كان بينزل حى كان يتغزغز قدام البيت
بالسكاكين من شباب المسلمين ".
 .21سعد بخيت بطرس )مصاب بطلق ناري فى الظھر(
"أنا صاحب محل مالبس في شارع األقصر وفتحت المحل الساعة  6المغرب لقيت التكاتك
ماليه الشارع وناس عشرات البسين الجالليب البيضاء وعيالي كانو ھناك فى الكنيسة قولت
أروح الحق عيالي روحت قافل الدكان عقبال لما روحت الكنيسة لقيت شارع األقصر وشارع
المشروع مليان وقعدو يقولو الھالل والصليب أيد واحده شويه ھتفو للھالل لوحده والتنين ھتفوا
للصليب لواحده وفجأه دول زقو دول ودول زقو دول وبعدين حصل ضرب بالزجاج والطوب
وجات زجاجة فى دماغي وطوبه فى وجھي وحصرونا وأنا كنت عايز أروح وعيالي كلموني
وقالولي أنھم روحو جيت أروح لقيت الحواري كلھا اتسدت وفجأه جاتلي رصاصه فى
ظھري".
 .22شريف أحمد ) مصاب بكدمات فى الظھر والقدمين(
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"أصحابي قالولى أن كنيسة العذراء ولعت فلما روحنا ھناك لقينھا فعال ولعت خالص
وعربيات المطافي مش عرفه تطفي الولعة والمايه غرقت الكنيسة من تحت وعملت ماس
كھربائي دخلت بالجرادل انا وناس مسلمين زى ومسيحيين ودخلنا فوق فى الكنيسة نطفي النار
بالميه اللى فى الجرادل قاعدنا نطفى فيھا لحد السقف الخشب لما نزل عليا أنا واتنين كانو معايا
وبعد كده ما درتش بنفسي إال وأنا فى المستشفى".
 .23مينا حلمي عطيه  17سنة )مصاب بطلق ناري فى الصدر(
"سمعت أن فى ناس متجمھرة عن الكنيسة وفيه قلق ھناك واخويا كان ھناك قولت أروح
أشوف ايه اللى بيحصل وقاعدت أدور على اخويا لغاية لما لقيته وقولتلو تعالى نخش جوا
الكنيسة مارديش يسمع كالمي واحنا واقفين لقينا الضرب شغال علينا قالولنا أن الجيش جه قولنا
خالص ھو ھيحل لقين@ا في@ه ض@رب رص@اص والن@اس الل@ى س@اكنا ھن@اك بيح@دفو علين@ا زجاج@ات
فارغة وبعدين فجأة جاتلي رصاصه خرطوش ف@ى ظھ@ري وم@ا درت@ش إال وأن@ا ف@ى المستش@فى
".
 .24الشيخ عبد الرحمن
"بيقولوا الموضوع أن في بنت اسمھا عبير من أسيوط أسلمت وھربت مع جوزھا المسلم
واسمه ياسين لكن بعد فترة أھلھا عرفوا مكانھا وأخدوھا لمكان مجھول لكن جوزھا عرف مكانھا
من يومين في بيت جانب كنيسة مار مينا في شارع األقصر فراح ومعاه شرطة وناس من أھله
للكنيسة لكن ملقوش البنت لكن المس@يحين افتك@روا أن المس@لمين ج@ايين يقتحم@وا الكنيس@ة وفج@أة
اتجمع ن@اس كتي@ر ح@ول الكنيس@ة وفج@أة لق@وا واد بيض@رب ن@ار بس@الح إل@ى م@ن ف@وق البي@ت الل@ي
جانب الكنيسة وثواني وحصل ضرب نار م@ن ك@ل حت@ة م@ن الن@احيتين لك@ن الغري@ب األس@لحة دي
كلھا منين ده العيال الصغيرة كان معاھا سالح اش@ي طبنج@ات ومق@اريط ) طبنج@ة ص@ناعة يدوي@ة
تستخدم في إلطالق الطلق@ات الخرط@وش ( وس@كاكين وط@وب ب@س إحن@ا جرين@ا كلن@ا ومن ساعتھا
واألمن محاصر المنطقة وفي حظر تجول وممنوع المحالت تفتح أساسا شارع األقصر ده كله
مسيحين وكتيير جدا" .

التوصيات :
وفي ضوء خطورة الموقف بعد أحداث إمبابة  ،فإنه ينبغي التعام@ل الص@حيح م@ع المل@ف
الطائفي والتخلص من إرث النظام السابق والتخلي عن سياسة المسكنات الوقتية وإتباع سياسة
الحل@@ول الجذري@@ة ،عب@@ر بس@@ط س@@لطة الدول@@ة ،وف@@رض الق@@انون وس@@يادته كق@@وة إجب@@ار ،وض@@رورة
محاكمة ك@ل م@ن ي@تھم ف@ي ھ@ذه األح@داث م@ن قري@ب أو م@ن بعي@د ،ومحاس@بة الجن@اة وفق@ا للق@انون
ول@@يس باألحك@@ام العرفي@@ة ،فض @الً ع@@ن ض@@رورة الع@@ودة الس@@ريعة ألجھ@@زة الش@@رطة بكام@@ل قواتھ@@ا
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للتعامل بكل حزم مع من يخالف القانون وأن تستخدم صالحيتھا المكفولة لھ@ا طبق@ا للم@ادة 102
من قانون ھيئة الش@رطة ،وتمك@ين جھ@از الش@رطة سياس@يا ومجتمعي@ا م@ن القي@ام ب@دوره ،حت@ى ال
ينف@رط عق@د المجتم@ع المص@ري الق@@ائم عل@ى احت@رام حق@وق الم@@واطن بص@رف النظ@ر ع@ن دين@@ه أو
عقيدت@@ه  ،وإع@@ادة نش@@ر مزي@@د م@@ن الق@@وات المس@@لحة ف@@ى المن@@اطق األمني@@ة الحساس@@ة لمواجھ@@ة
التدھور األمني .وفى ھذا السياق يقترح أن تقام نقاط ثابتة وحولھا دوري@ات متحرك@ة م@ن رج@ال
الق@@وات المس@@لحة ب@@داخل وجان@@ب ك@@ل أقس@@ام ومراك@@ز الش@@رطة للتع@@اون معھ@@ا ف@@ى إق@@رار األم@@ن
ومواجھة التجاوزات والجرائم .ونقترح ھنا االستعانة أيضا بتشكيالت العمليات الخاص@ة التابع@ة
لقوات األمن المركزي وقوات األمن فى حفظ األمن بالمناطق واألماكن الحساسة ،عل@ى أن يع@ود
ھؤالء إلى زيھم العسكري التابع للقوات المسلحة الذين ھم جزء منھا وأن يشترك فى ت@وجيھھم
وقي@@ادتھم ض@@باط منھ@@ا ،وأيض @ا ً مواجھ@@ة الخط@@اب ال@@ديني المتط@@رف ،وال@@ذي يس@@عى إل@@ى ف@@رض
تصوراته العقائدية على المواطنين والمصريين كافة ،وأھمية توفير الخدمات األساسية للمناطق
العشوائية والفقيرة لتحقيق السيطرة األمنية ومنع تحول ھذه المناطق الفقيرة إلى ب@ؤ ٍر للتط@رف
@ف اجتم@@اعي ونقم@@ة عل@@ى األوض@@اع
يس@@تغل المتطرف@@ون م@@ا يستش@@ري بھ@@ا م@@ن جھ@ ٍ@ل وفق@@ر وتخل@ ٍ
لتمرير أجندتھم  ،وذلك بعد أن غابت الدولة عنھا لسنوات طويلة.
اإلشارة إلى ضرورة توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيھا كافة مؤسس@ات الدول@ة
وھنا واجب ِ
وعلى رأسھا وزارة األوقاف ومؤسسة األزھر ووزارة التربية والتعليم ووزارة اإلعالم ووزارة
الداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدني واألحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية ُملح@ة
وخطط استراتيجية طويلة المدى إلنقاذ الوطن من مغبة مثل ھذه األحداث  ،عبر :
سن قانون بشأن حقوق المواطنة كنقطة انطالق أولى،بھدف ترجمة مبدأ المواطنة
.1
المنصوص عليه في المادة األولى في الدستور المصري إلى تشريعات وقوانين،على
أن يتبع ذلك إنشاء لجنة للمواطنة تضم ممثلين رسميين في اإلعالم والتعليم واألوقاف
واألمن وممثلين عن الكنيسة واألزھر واألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع
المدني ،وتضطلع ھذه اللجنة بشئون المواطنة ،وتكون كفيلة بوضع الحلول العملية
للقضاء على عوارض الخالفات الطائفية والمذھبية التي تظھر من حين آلخر
بناء وترسيخ مبادىء دولة سيادة القانون التي تضمن حقوق المواطنة كاملة غير
.2
منقوصة لكل المصريين بصرف النظر عن الدين أو العقيدة أو األصل أو الجنس أو
اللغة أو االنتماء السياسي ،وترجمة حق المواطنة في الدستور إلي قوانين وتشريعات
تقوم علي أساس المواثيق واالتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان ،و االلتزام بتطبيق
القانون بصرامة في مواجھة أية جرائم طائفية ،واقتصار جلسات الصلح العرفي
على تھدئة األجواء والتوعية دون تعطيل ألحكام القانون.
احترام حرية المواطن في االعتقاد وحقه في تغيير ملته أو دينه ،كحق إنساني
.3
وشخصي ودستوري ،وال يجوز إخضاع ھذا الحق لضغوط أيا كان مصدرھا ..
الدولة أو المؤسسات الدينية أو المجتمع المدني.
سرعة إصدار قانون يعاقب على ممارسة التمييز علي أساس ديني أو عرقي أو علي
.4
أساس عقائدي ،ويعوض من يتعرض لمثل ھذا التمييز.
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سرعة إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ،وإلغاء الشروط العشرة التي حددھا
.5
قرار وزير الداخلية لبناء الكنائس والصادر عام  ،1934بحيث تخضع عملية بناء
الكنائس وترميمھا لقواعد وإجراءات واضحة تستجيب لالحتياجات الحقيقية ألتباع
ھذه الكنائس.
سرعة إصدار قانون يجرم الخطاب الطائفي في الصحافة وأجھزة األعالم والتعليم
.6
وفي المساجد والكنائس.
قيام رجال الدين المسلمين والمسيحيين بتجديد الخطاب الديني بھدف نشر ثقافة
.7
التسامح بين صفوف المواطنين كافة ونبذ الخطاب المتعصب ،وضرورة أن يحترم
كل طرف دين اآلخر ،وتعقد جلسات حوار ومناقشة دائمة ومستمرة وعالنية بين
الطرفين للوقوف على الخالفات الطائفية التي تظھر بين حين وآخر لتقويمھا
واالعتراف باألخطاء  .بمعنى آخر تجديد الخطاب الديني اإلسالمي والمسيحي،
وإرساء قيم الدين اإلسالمي الحنيف القائم على العدل والرحمة والتسامح ،وقيم الدين
المسيحي القائم على المحبة.
تحريم مھاجمة األديان إعماالً لنصوص حقوق اإلنسان الخاصة بالحفاظ على حرية
.8
الفكر واالعتقاد الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق
اإلنسان والتي صادقت عليھا الحكومة المصرية وأصبحت جزء ال يتجزأ من قانونھا
الداخلي وفقا ً للمادة  151من الدستور.
تعديل المناھج الدراسية والسيما مناھج التربية الدينية لتقوم بتربية النشأ على تقبل
.9
اآلخر والتعرف على ثقافته  ،و التخلص من التطرف الديني ونشر ثقافة التسامح
وثقافة االختالف التي تنطوي على مضمون يزرع أفكار متعصبة تجاه اآلخر
الديني.وكذلك قيام وزارة التربية التعليم بإعداد برامج تدريبية للتالميذ بھدف تعريفھم
بحقوق المواطنة .
 .10تخصيص اإلعالم المصري ) اإلذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية ( برامج
تنويرية حول ثقافة حقوق اإلنسان ،والسيما ثقافة قبول اآلخر  ،وأھمية إعداد ميثاق
شرف إعالمي يستند علٮمبادئ حقوق اإلنسان .
 .11مناشدة منظمات المجتمع المدني المصري أن تدرج قضية المواطنة وما يتفرع عنھا
من موضوعات على برامج عملھا بشكل دائم ،وذلك لتوسيع دائرة المشاركة الوطنية
بالرأي والتجارب والمقترحات.
 .12صياغة قواعد استرشادية لرجال الشرطة واإلعالم والمحافظين والبرلمانين في
شكل مجموعة مبادئ شفافة يتفق عليھا للتعامل مع األحداث الطائفية  .يكون من بين
مبادئھا ما يلي :
أ .الكف عن استخدام مصطلح مسلم ومسيحي في التغطية اإلعالمية ألي أحداث طائفية ،وأن
يصبح ھذا األمر التزاما ً مھنيا ً يحاسب من ال يلتزم به .
ب .البدء بإجراءات إنفاذ العدالة بغير أدنى تمييز قبل الشروع في أية إجراءات تصالح عرفية
يقوم بھا المحافظون أو رجال األمن أو أعضاء المجالس الشعبية .
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ج .ضرورة النظر في إدراج جريمة " الحض على الكراھية " بشكل أكثر إحكاما ً في النظام
القانوني المصري بما الينتقص من حرية التعبير كما أقرتھا المواثيق الدولية.
ملحق:
أسماء الوفيات
وضمت قائمة الوفيات  15قتيال  ،وفيما يلي بيانا ً ببعض األسماء :
 .1محمود عبد العزيز رفعت 22 -عاما
 .2محمد أسامة رمضان 22 -عاما
 .3أحمد محمد حسني 18 -عاما
 .4إسماعيل محسن إسماعيل 29 -عاما -وفاة نتيجة سقوط علو
 .5رامى مالك بشاى 25 -عاما
 .6صالح عزيز صليب 42 -عاما – تفحمت جثته داخل كنيسة العذراء
 .7ومدحت مجدي عطية 24 -عاما
 .8أبانوب كرم عبد السيد  18 -عاما  -طلق ناري بالرأس
 .9باسم محمد كامل  18 -عاما
 .10نشأت رتيب توفيق  45 -عام  -كسر بالجمجمة والضلوع
باإلضافة إلى العثور على جثتين مجھولة الھوية لم يتم التوصل إلى أصاحبھا احدھما يبلغ من
العمر 45عاما .

جدول يوضح بعض أسماء المصابين
م

االسم

السن

اإلصابة

مالحظات
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1

محمد عادل محمد

23

2

حلمي حلمي مريد

21

3

سعد بخيت بطرس

42

4

روماني بدر نسيم

25

5

وائل جميل جاد الرب

22

6

مينا حلمي عطية

17

طلق ناري بالفخذ
قطع بشريان الفخذ األيسر
قصور حرج بالدورة الدموية الشريانية
بالساق
طلق ناري بالبطن
طلق ناري بالذراع
طلق ناري بالظھر
تجمع ھوائي دموي على الناحية اليسرى
طلق ناري بالفخذ األيسر
قطع بمجرى البول األمامي
جروح سطحية بالخصية والقضيب
طلق ناري بالذراع األيسر
طلق ناري بالبطن
طلق ناري بالصدر

7

فادي ظريف برتي

27

8

عادل فوزي منصور

34

9

إسماعيل محسن إسماعيل

20

10

ھشام محمد محمد

19

11

سعيد اسعد محمود

35

12

مالك بدر نسيم

18

طلق ناري بالظھر
طلق ناري بالذراع األيمن
كدمة بالظھر
طلق ناري بالذراع األيمن
طلق ناري بالرأس
كسر باالنف
اضطراب بالوعي نتيجة سقوط من علو
جرح قطعي تحت الشفة السفلى
قطع بالعضلة تحت الشفة
طلق ناري بمنطقة اإليلية بالناحية اليسرى
ووجوج فتحتى دخول وخروج للطلقة
جرح قطعي باألصبع الكبير بالقدم اليمنى

13

باسم منصور فخري

16

14

شريف احمد بخيت

26

15

أحمد إبراھيم عبد ﷲ

31

طلق ناري بالفك السفلي
طلق ناري بالرقبة
اختناق
إصابة بالرأس نتيجة سقوط جزء من حائط
طلق ناري بالصدر من الخلف

16

محمد سيد محمد

17

17

عصام محمد شريف

45

18

علي محمود علي

32

19

إيھاب إبراھيم السيد

29

طلق ناري بمفصل الفخذ األيسر
طلق ناري بالذراع األيسر
طلق ناري بالذراع األيسر والكتف األيسر
طلق ناري بالظھر
جرح قطعي باليد اليسرى
كدمات مختلفة بالجسم
طعنه بالفخذ األيسر
كدمات بالجسم
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مازال بالمستشفى "معھد ناصر"

خروج من المستشفى
مازال بالمستشفى "معھد ناصر"
مازال بالمستشفى "معھد ناصر"
خروج من المستشفى
مازال بالمستشفى "معھد ناصر"
خروج من المستشفى
خروج من المستشفى
وفاة
خروج من المستشفى
خروج من المستشفى
خروج من المستشفى
مازال بالمستشفى "معھد ناصر"
مازال بالمستشفى "معھد ناصر"
خروج من المستشفى
مازال بالمستشفى "معھد ناصر"
خروج من المستشفى
خروج من المستشفى
خروج من المستشفى
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20

حسن احمد محمد

29

جرح قطعي بالذراع األيمن

خروج من المستشفى

21

روماني حكيم علي

19

طلق ناري بالبطن

مازال بالمستشفى "معھد ناصر"

22

أحمد محمد السيد

18

طلق ناري بالوجه والرقبة

23

عادل صالح الدين

37

جرح قطعي بفروة الرأس

24

محمد نادي محمد

22

جرح قطعي بفروة الرأس

25

حسن علي حسن

29

جرح قطعي بفروة الرأس

26

صالح محمد عبد الحميد

37

طلق ناري باالذن اليمنى

27

محمد شعالن محمود

25

جرح عرضي باليد اليسرى

28

أسامة خلف أسامة

30

طلق ناري بالبطن والصدر

29

حسن احمد محمد

34

جرح قطعي باليد اليمنى

30

سعيد سالم احمد

33

طلق ناري بالساق

31

أحمد مجدي

14

طلق نارى فى الفخذ االيسر

32

حنا حليم

25

طلق ناري بالذراع
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