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مقدمة
علي مدار عقود متواصلة ظلت مسألة بناء الكنائس ودور العبادة في مصر امر جدلي يسبب الكثير من االحداث
والعنف الطائفي ويتسبب االفالت من العقاب وتراخي سلطة الدولة وتطبيق القانون في استمرار هذه املسالة .
كان اغلب الظن خالل فترة حكم مبارك وما تاله من املجلس العسكري وحكم االخوان ان الحل السحري لتلك
املسالة يكمن في اصدار قانون واضح لتقنين وتنظيم عملية بناء الكنائس ودور العبادة في مصر يعتمد الي قواعد
دستورية وقانونية تتماش ي مع حرية العقيدة واملعايير الدولية لحرية ممارسة الشعائر الدينية.
على الرغم من مرور عامين على اصد د د دددار القانون رقم  80لسد د د ددنة  ،2016الخاص ببناء وترميم الكنائس
وملحقاتها ،الذي ص د دددر في  28س د ددبتم ر  ،2016وسد د د ترحيب كبير من جانب مس د ددوولي الدولة ولع د دداء م لس
النواب وعدددد من القيددادات القبطيددة ،إال لن لعمددال العنف الطددائفي التي تمددار ضد د د ددد االقبددا لم تتوقف مندذ
إص د د د دددار هذا القانون ،والذي عول علي الكثير لحل املشد د د دداكل القائمة ،خاصد د د ددة فيما يتعلق ببناء الكنائس منذ
ص د د د د دددور الخ العم ددايو لل دددول ددة العثم دداني ددة في ف راير  1856وال ددذي بن دداء علي د تم ري ترخي

بن دداء الكن ددائس

وترميمعا بموافقة الس د ددلطان العثما ي ،وهو الحق الذى انتقل لرل الدولة املص د ددرية تعد االس د ددتقالل وان هاء بما
عرف تشد ددرو «العزبي باشد ددا» وهى الشد ددرو العشد ددرة التي وضد ددععا وكيل واارة الداخلية املصد ددرية لبناء الكنائس
عام .1934
ً
وقد لثار هذا القانون جدال وانقسدداما بين االقبا انفسددعم ،ففي الوقت الذي اعت ره البعض قفزة كبيرة
إلى األمدام ،واند يعمدل على إءهداء مش د د د د لدة االقبدا القدائمدة مندذ ععود ويلدة مرتبطدة بدالصد د د ددعويدات التي تواجععا
عمليددة بندداء وترميم الكنددائس ،ويددالتددالي يس د د د د دداهم في تقليددل حدددة التوترات والعنف الطددائفي املرتب بممددارس د د د د ددة
املسد دديعيين شد ددعائرهم الدينية ،رلي في آخرون تكريسد ددا للتميي الديني بين املوا نين املصد ددريين ،وي د ددع عراقيل
تعترض حق املوا نين املص د ددريين األقبا في ممارس د ددة ش د ددعائرهم الدينية ،والتي تظعر تش د د ل جلي في التعقيدات
األمنية واإلدارية التي تعترض بناء الكنائس في مصر.
ً
وتمثل االعتداءات الطائفية التي ترتكب ض د د د ددد االقبا ان هاكا واض د د د ددح لحق اال س د د د ددان في الحرية واألمان
الش ددخ د ي وحرية العقيدة وممارس ددة الش ددعائر الدينية املنص ددوص عل ها في الدس ددتور املص ددري واملواثيق الدولية
الخاص د د ددة بعقوو اال س د د ددان ،وكذلك التععدات الطوعية التي تععدت بها الح ومة املص د د ددرية بأراداتها الحرة لمام
م لس حقوو اال س د د د ددان باألمم املتعدة في ختام الجولة الثانية لالس د د د ددتعراض الدوري الش د د د ددامل لس د د د ددجل حقوو

اال سان في مصر في مار  ،2015حيث تععدت الح ومة بتنفيذ ما ال يقل عن  9توصيات تتعلق جميععا بتعزيز
حماية حقوو األقليات الدينية ،ووضد د ددع حد للفالت من العقاب على ان هاكات هذه الحقوو ومواصد د ددلة تشد د ددجيع
ودعم املبادرات واأل شطة الرامية إلى تعزيز االحترام والتسامح الديني.
وكان مركزاندلس لدراسا ااسا الوما ااسمع فم س

ا ا ال

قد لصد دددر تقرير عن العنف الطائفي رص د ددد

االح ددداث الط ددائفي ددة التي وقع ددت خالل الفترة من يونيو  2014حتى يوليو  ،2016وي ددالت ددالي يتن دداول ه ددذا التقرير
االحداث الطائفية التي وقعت خالل الفترة من لغسد د د ددطس  2016حتى سد د د ددبتم ر  ،2018إلى جانب معرفة إلى لي
مدي حد قانون بناء الكنائس من هذه االحداث ،ومن الجلسات العرفية.

هل منع القانون االعتداء على االقباط
ظل بناء الكنائس وممارس ددة إقامة الش ددعائر للمس ددحيين س ددببا في كثير من لحداث العنف الطائفي ،وعلى
الرغم من ان هدف رئيس د د ي من اسد ددباب اصد دددار قانون بناء الكنائس هو الحد من االحداث الطائفية التي ترتكب
لعددذه األسد د د د دبدداب ،إال لن منددذ ص د د د د دددور هددذا القددانون وحتى ا ن لم تتوقف االعتددداءات الطددائفيددة املرتبطددة ببندداء
الكنائس لو وجودها لو احتمال تعول لحد املبا ي إلى كنيسد ددة لو ممارسد ددة إقامة الشد ددعائر لو الصد ددالة داخل مبني
تاتع للكنيسة لو حتى داخل بيت لحد املسحيين.
لن قانون بناء وترميم الكنائس لم يعل مشددكالت بناء الكنائس ،بل لن مشددكالت بناء وترميم الكنائس ما
االت مسددتمرة تعد صدددور القانون ،واالمثلة واضددحة على التعنت الح ومي ضددد األقبا في موضددور بناء وترميم
الكنددائس ،كمددا حدددث في وقف البندداء في مبني خدددمددات بمدددينددة الس د د د ددالم في معددافظددة القدداهرة ،رغم اند تم تقددديم
لب ترخي

البناء منذ ثالث سنوات ،ولم يصدر حتى ا ن.

وفي ءهاية نوفم ر  ،2016لي تعد صد دددور القانون تشد ددعرين ،تم االعتداء على مناال لقبا وحرو م د دديفة
تقام ف ها الصددلوات الدينية ،وعقدت جلسددة ل د د د د د بيت العائلة الذي ي ددم األاهر والكنائس املصددرية ،وتم خالل
االتفاو على وقف الصد ددالة في امل د دديفة ،وفي مدينة بني مزار بمعافظة املنيا ،تم تنظيم مظاهرات داخل مدرسد ددة
ً
اعتراضا على تعيين مديرة مدرسة مسيعية ،ويدال من قيام واارة التربية والتعليم بالدفار عن قراراها است ابت
لألصوات املتشددة وللغت قرارها .فعل تعد هذا نتوقع خيرا من هذا القانون؟.1
والوقائع الس د ددابقة لتعامل الدولة مع ق د ددية بناء الكنائس تش د ددرث التنوف الكبير لدي كثير من االقبا
واملعتمين بالش ددأن القبطي والكثير من الحقوقيين بل املدافعين عن الدس ددتور من لن هذا القانون يعمل على منع
او على األقددل الحددد من االعتددداءات الطددائفيددة التي ترتكددب بعق االقبددا  ،ف رغم لن قرار رئيس الجمعوريددة رقم
 391لس ددنة  2005س ددمح بءجراء لعمال الترميم للكنائس بم رد إخطار الس ددلطات دون الحاجة لتص ددريح مس ددبق،
إال لن األجعزة األمنية قامت بوقف لعمال ترميم لكنائس حص د ددلت بالفعل على تراخي

بالترميم ،وهو ما حدث

في يوليو  2008حين لمر جعدداا مبدداحددث لمن الدددولددة بوقف لعمددال ترميم كنيسد د د د ددة رئيس املالئكددة مينددائيددل بقريددة
 1بناء الكنائس :االزمة مستمرة ،جريدة الوطن 1 ،يناير .2017
https://www.elwatannews.com/news/details/1735562

هو التاتعة ملركز ن ع حمادي ،وفى لغسد د ددطس من نفس العام تعرضد د ددت ثالث سد د دداء لل د د ددرب من قبل مندوب
الش ددر ة تعد لن حاولن إدخال كمية من الرمال إلى داخل كنيس ددة قرية دش دداش ددا بمعافظة بنى س ددويف إلص ددالث
لرض ددي ها املتص دددعة ،وفى ش ددعر يناير من نفس العام لوقفت لجعزة األمن بنفس املحافظة عمليات ترميم كنيس ددة
مارمينا بقرية وش الباب  ..بل اسدتدىى تركيب صدليب خشديي في مدخل كنيسدة العذراء بأسديو تدخل مسداعد
واير الداخلية باملحافظة واملطالبة بءاالت ألن يثير اسد ددتياء املسد ددلمين  ،وبعد مفاوضد ددات لم تتم إاالة الصد ددليب
لكن الكنيسة وافقت على عدم إضاءت .2
هذه الوقائع ال ترد فق على السد د د ددهال الس د د د ددابق لكلها لي د د د ددا تشد د د ددير إلى ريقة تعامل الدولة ممثلة في
مس د د ددهول ها مع ق د د ددية بناء الكنائس ،حيث لن االعتراض على إقامة املسد د دديعيين للصد د ددالة لم يكن من املس د د ددلمين
فعسد د د ددب بل إن ممثلي الدولة في لكثر من حالة هم من يرف د د د ددون ت مع املس د د د دديعيين للص د د د ددالة في لحد املناال لو
يقومون بءلقاء القبض على املص د ددلين والتعقيق مععم ،وفى كثير من الحاالت كان رفض ممثلي الدولة هو العامل
املشد د ددجع لألهالي على إعالن رف د د ددعم إلقامة املس د د دديعيين ص د د ددلواتهم نتي ة للش د د ددعور بالوقوف في خندو واحد مع
الدولة .وقد رصد د دددت تقارير حقوقية حاالت تور ف ها ض د ددبا الش د ددر ة في عمليات التعريض ض د ددد وجود مبنى
لصددالة املسدديعيين في م ان ما ،وفى كل الحاالت كانت لجعزة األمن تقوم بءغالو املبنى الذي لقيمت في الصددلوات
ووضد ددع حراسد ددة لمام ل د ددمان عدم تكرار الصد ددالة ،كذلك قامت السد ددلطات بمنع املسد دديعيين من ترميم كنائس
قائمة ومرخصة لو حتى لب إاالة صلبان من عل ها.3
ً
وي ددالت ددالي ف ددءن ق ددانون بن دداء وترميم الكن ددائس لم يغير من واقع االقب ددا كثيرا عن ي قب ددل حي ددث يواج د
االقبا حتى ا ن لامات تتعلق في األس د ددا بالتميي والفرا الطائفي ،فمنذ ص د دددور هذا القانون وقع ما يزيد على
 15من لعمال العنف الطائفي على األقل ،وجاءت ردود الفعل على نعو مش د د د دداب لردود الفعل املعتادة من قبل،
من حيث االعتماد على الحلول واملقاريات العرفية وتنعية دور القانون ،وإفالت الجناة من العقاب.
وكان قد تقدم عدد من املمثلين القانونيين للكنيس د د د ددة األرثو كس د د د ددية بطلبات إل ش د د د دداء كنائس في منا ق
يعيش ف ها مس د دديعيون وال توجد ف ها كنائس ،مطالبين بالحصد د ددول على موافقة املحافع املخت

تعد اسد د ددتيفاء

 2بناء وترميم الكنائس ،أزمات مستمرة وقائع معاناة االقباط من الخانكة إلى "كوم اللوفي" ،المصري اليوم 26 ،أغسطس .2016
https://www.almasryalyoum.com/news/details/999892
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باقي الشد ددرو واملوافقات الالامة ،وت اهلت الجعات الرسد ددمية الرد على التراخي
رف ددعا ،بالرغم من ن

سد ددواء بءصد دددار املوافقات لو

القانون في داملادة الخامس ددةز على إلزام املحافع على الرد خالل لربعة ش ددعور ،وفي حالة

الرفض ي ون لك مس ددببا .وقد لفاد عدد من األس دداقفة اءهم توجعوا بالس ددهال تش د ل مباش ددر إلى املحافع ومدير
األمن عن اإلجراءات الجددديدددة ،واملعددايير التي س د د د ددي ري العمددل بهمددا ،ف ددان الرد لن د س د د د ددتطبق نفس اإلجراءات
القديمة ،ولن املحافع س د ددحيل الطلب إلى الجعات األمنية لتقييم الحالة املنية ،وعلى لسد د دداسد د ددعا سد د دديتم قبول لو
رفض الطلبات.
وعلى س د د د ددبيل املثال ،تقدم جرجس اكريا باعتباره املمثل القانو ي املفوض في  29ديسد د د ددم ر  ،2016بطلب
ً
جديد لبناء كنيس ددة في ن ع راو ش ددنودة بمركز عطا بمعافظة س ددوهان ،وفقا للقانون ،مع جميع املس ددتندات
املطلوية والرس د د ددومات العندس د د ددية ملبني الكنيس د د ددة ،وتوقيع للف موا ن بالقرية يطلبون س د د ددرعة بناء الكنيس د د ددة،
فامتنع معافع سددوهان عن إصدددار ترخي

البناء بدون سددبب واضددح .مع العلم لن عدد املسددحيين في ن ع راو

ش د ددنودة يبل حوالي  3500موا ن كما جاء في األوراو املقدمة من املمثل القانو ي للكنيس د ددة يس د ددكنون في منطقة
واحدة ،وينتظرون بناء كنيس د د ددة لعم على األرض املخص د د دص د د ددة منذ عام  ،1971والتي تقع وس د د د مناال االقبا ،
ً
مش د دديرين إلى لءهم تقدموا بأكثر من  30لبا إلى واارة الداخلية ومديرية األمن لبناء الكنيس د ددة على مدار  46س د ددنة
دون فائدة.4
ويري حقوقيين معتمين بالشد دأن القبطي لن األمر ااداد س ددواء بص دددور قانون بناء وترميم الكنائس ،الذي
ً
جاء على نعو يرس د د د ددا ويعمق ثقافة التميي الديني بين املوا نين ،ب انب لن وض د د د ددع إ ارا قانونيا للممارسد د د د ددات
ً
ً
القديمة التي كانت تش د ل عنص درا رئيسدديا من عناصددر االامات الطائفية في مصددر ،عن ريق ترتيب شددرو غاية
ً
في التعقيد إلقرار بناء كنيسددة جديدة ،وإسددناد معمة تنظيم بناء دور العبادة عمليا تش د ل شددب حصددري لألجعزة
األمنية ،فيما يعد وصفة جاهزة إلعادة إنتان ظواهر العنف الطائفي مرة اخري.5
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محلك سر :عام على قانون بناء وترميم الكنائس ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،نوفمبر .2017
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/a_year_on_the_churches_law_dec17.pdf
تقرير الخارجية االمريكية للحريات الدينية ينتقد أداء مصر تجاه االقباط واقليات اخري ،مدي مصر 16 ،أغسطس .2017
https://bit.ly/2MpShHA

كمددا لن الح ومددة املص د د د ددريددة لم تتنددذ من الخطوات واإلجراءات مددا يلزم ملقدداومددة جددذور ظدداهرة التطرف
والطائفية ،بداية من إعادة هي لة منظومة التعليم واسد د د ددتعداث منارس تعليمية ترسد د د ددا ثقافة التعددية وقبول
ً
االخر ،مرورا بتفكيك الحواض ددن االجتماعية والثقافية التي تس دداعد على نمو التطرف واإلرهاب ،وءهاية باإلصددالث
الددديني ال د د د ددروري ملجددابهددة األيددديولوجيددة اإلرهددابيددة ،ب ددانددب الحلول األمنيددة التي في الغددالددب تفشد د د د ددل -وحدددهددا -في
ً
مواجعة ظاهرة اإلرهاب والتطرف ،الذي ال يمثل تهديدا ليس فق للمسحيين ،ولكن للم تمع ك ل.
وعلى الرغم من ان قانون بناء الكنائس قد ت د ددمن ثالث مواد تناولت لوض د ددار الكنائس واملبا ي الخدمية
وييوت الخلوة املسد د د ددتندددمددة فعليددا في الص د د د ددالة وتقددديم الخدددمددات الدددينيددة إلى املس د د د دديعيين ،ولكلهددا مقددامددة بدددون
تراخي

رس ددمية ،ونص ددت على تش ددكيل لجنة لتوفيق لوض ددار الكنائس خالل فترة امنية وت ددمنت عدة ش ددرو

ملنح الترخي  ،وفي  26يندداير  2017صد د د دددر قرار رئيس الواراء رقم  199لسد د د دنددة  ،2017بتشد د د ددكيددل لجنددة توفيق
لوض ددار الكنائس املنص ددوص عل ها في القانون ،حيث جاء تش ددكيل اللجنة برئاس ددة رئيس الواراء وعش ددرة لع دداء
سد د د د دتددة من الواراء هم الدددفددار واإلنتددان الحربي ،اإلسد د د د د ددان واملجتمعددات العمرانيددة ،التنميددة املحليددة ،الش د د د ددوون
القدانونيدة وم لس النواب ،العددل ا ثدار ،كمدا ض د د د دمدت اللجندة ممثلين عن املخدابرات العدامدة ،والرقدابدة اإلداريدة،
االمن الو ني بواارة الداخلية ،باإلضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة املعنية.
ً
غير لن هذه اللجنة س د دديطرت عل ها الجعات الح ومية ،خص د ددوص د ددا األمنية ،بما يثير الش د د وك حول اتبار
نفس الس ددياس ددات القديمة بتغليب النظرة األمنية على عملية اتنا القرار فيما ين

بناء الكنائس ،الس دديما لن

اللجنة س د ددتتنذ قراراتها باألغلبية ،ما يعني لن هناك  10لص د ددوات للح ومة مقابل ص د ددوت واحد للطائفة املعنية،
كمددا لم يعدددد القرار مددا هيددة ممثددل الطددائفددة الدددينيددة ،وهددل كددل ددائفددة س د د د ددي ون لعددا ممثددل لم ممثددل واحددد ل ددل
الطوائف املس د دديعية ،وكيفية اختياره ،وهل ع د ددويت دائمة لم متغيرة حس د ددب الكنيس د ددة لو املنطقة الجغرافية.
كما لم يعدد قرار تشد د ددكيل اللجنة اإلجراءات التالية في حال رفض لحد الطلبات املقدمة ،وما هي لوج التظلم،
كما لم يت د د د ددمن القرار ما جاء في قانون بناء الكنائس نفسد د د د د من عدم جواا منع لو وقف ممارس د د د ددة الش د د د ددعائر
واأل شددطة الدينية من الكنائس واملبا ي الخدمية ،وهو ما يفتح الباب للتسددا ل حول املبا ي القديمة التي يرفض
لبها في حال سقو عا لو تهدمعا.6
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ووضددع القانون في املادة التاسددعة خمسددة شددرو ي ب توفرها في هذه املبا ي للموافقة على دراسددة حال ها
من اجل توفيق لوضاععا باللجنة ،وهي
• ثبوت سددالمة املبني اإل شددائية .وهذا الشددر ال ينطبق على موات الكنائس التي بنيت منذ عقود
ويلة بمعرفة لجعزة الدولة وتمار بها الصالة ،وحال ها م هالكة .وقد قدمت عشرات الطلبات
لعددمعدا وإعدادة بندا هدا ،وتعنتدت الجعدات املعنيدة في منععدا التراخي

الالامدة .كمدا ال ينطبق هدذا

الشر على كنائس املناال املوجودة في الريف ومبنية بالطوب الل ن.
ً
• إقددامددة املبنى وفقددا لالش د د د ددترا ددات البنددائيددة املعتمدددة ،وهو مددا يقف كددذلددك لمددام توفيق لوض د د د د ددار
الكندائس املوجودة في القرى املص د د د ددريدة واملندا ق العش د د د ددوائيدة ،والتي ال تطبق ف هدا قوانين البنداء
وخارن نطاو التنطي العمرا ي.
• االلت ام بال ددواب والقواعد التي تنظمعا شددوون الدفار عن الدولة ،وهو شددر غير مسددتسددا
ومفعوم من حيددث املعنى وامل د د د ددمون ،ومددا هي عالقددة ش د د د ددهون الدددفددار بمنح التراخي

الالامددة

لكنائس.
• القوانين املنظمة ألمالك الدولة العامة والخاصة.
• تقديم الطلب خالل عام من تاريخ العمل بالقانون.
وتنرن هذه الش د د د ددرو موات الكنائس القائمة بالفعل من إ ار توفيق لوضد د د د دداععا .وكان ي ب لن ين
القانون على لن تقدم قائمة بالكنائس وتص د دددر لعا التراخي  ،ثم تتولى املهس د دس د ددة الدينية لو لع د دداء الكنيسد ددة
ً
توفيق لوض د د ددععا تبعا لحالة كل كنيس د د ددة ومدى توافقعا مع البيوة املحلية املحيطة بها .كما كان ي ب لن يقتصد د ددر
دور الح ومة على احترام الحق في البناء ،وتعزيزه بما يكفل حرية ممارس د ددة الش د ددعائر الدينية ،لكن القانون يمنح
س ددلطات واس ددعة للس ددلطة التنفيذية في ان هاك حق بناء وترميم الكنائس ،ويبسد د ليدي األجعزة األمنية على منح
التراخي  ،ومراقبة األ شطة ولية تعديالت على املبا ي الدينية.
وفي  28سد د د ددبتم ر  2017ان هددت املدددة املحددددة للكنددائس من منتلف الطوائف لتقددديم الطلبددات واألوراو
واملس د د د ددتندددات إلى لجنددة توفيق لوض د د د د ددار الكنددائس ،ووفقددا لتقددارير حقوقيددة فددءن الكنددائس الثالث األرثو كسد د د د ديددة
واإلن يليدة وال داثوليكيدة تقددموا بنعو  3730لدب تقنين لكندائس ومبدا ي خدمات قائمدة بالفعدل ،إال لن اللجنة

العليا لتقنين لوضددار الكنائس وافقت في  16ابريل  ،2018على تقنين لوضددار  166حالة فق د 102كنيسددة و64
مبني خدمي تاتعز.7
ً
ً
فبدال من لن ي ون هذا القانون حال ملش لة استع ى حالعا لعشرات السنين ،لصبح لهم العراقيل التي
تعترض حق املوا نين املس د دديعيين في ممارس د ددة ش د ددعائرهم الدينية ،والتي تظعر تش د د ل جلي في التعقيدات األمنية
واإلدارية التي ن

ً
عل ها القانون املشوب تعوار دستوري إ يهدر حقوقا لساسية لقرها الدستور.

ً
وإن كان ما س د د د ددبق يتعلق بعق ي ب لن ي ون مكفوال لطائفة دينية من املوا نين ،ولكن ما تواجع هذه
ً
ً
الطدائفدة من ان هداكدات تمثدل نمو جدا كداشد د د د دفدا لطبيعدة عوائق ممدارسد د د د ددة حريدة الددين واملعتقدد تشد د د د د دل عدام لبداقي
الطوائف واألقليات الدينية في مصر.
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االحداث التي وقعت بعد إصدار القانون
منذ اصدددار القانون في سددبتم ر  2016ولم تتوقف احداث العنف الطائفي التي وقعت ضددد اقبا سددواء
تسبب بناء كنيسة لو إقامة الشعائر الدينية في لحد بيوت املسحيين ،ويمكن رصد هذه االحداث كالتالي
أحداث قري دمشسف سشم:
في صددباث يوم الجمعة املوافق  31لغسددطس  ،2018رور مسدديعيو قرية دمشدداو هاشددم بمعافظة املنيا
بهجوم من متطرفين علي مناال كل من عادل سعيد راو ،ورضا عبد السيد راو ،وكامل فواي شحاتة ،وفواي
شحاتة بطر  ،وقاموا بلهب وسرقة كمية من املشغوالت الذهبية واألموال وتعطيم األجعزة املن لية والكعريائية،
ً
وإض د د درام النيران في تعض ممتل اتهم كما لص د د دديب كال من عادل س د د دديد راو د54عاماز  ،مدر  ،ب رث قطعي في
فروة الرل  ،وف ددل عطية ن يب د 45عاماز ،ب رث قطعي في الشددفة العليا ،ولصدديب كذلك لحد رجال اإل فاء،
وتمت معالج هم داخل مس د ددتش د ددف املنيا العام  .قررت نيابة مركز املنيا تعت إش د د دراف املس د د ددتش د ددار لحمد الفولي
املحامي العام لنيابات جنوب املحافظة ،بعبس  19م ًهما من قرية دمشد دداو هاشد ددم 4 ،ليام على مة التعقيقات،
على لن يعاد إعادة عرضددعم على النيابة ،التهامعم بءثارة الشددغب واالعتداء على آخرين في لحداث التوتر الطائفي
تس د ددبب االعتراض على بناء كنيس د ددة .وحس د ددب تص د ددريعات مص د ددادر لمنية ،إن للقي القبض على  38مش د د ً
دتبها ف هم
عقب املناوشددات التي وقعت صددباث الجمعة  31اغسددطس  ،2018م د ً
ً
جميعا وتقرر إحالة
ديفا لن جرى فعصددعم
 19ملهم إلى النيابة العامة التي لصدرت قرار الحبس.
وقددد تواردت لنبدداء قبددل االش د د د ددتبدداكددات تعدددة ايددام عن عزم املتطرفين القي دام بددالهجوم وتم إبال الجعددات
املعنيددة ،ولكن قوات األمن لم تتنددذ التدددابير الالامددة ووصد د د د دلددت القريددة تعددد قيددام املتطرفين بددء الو العتددافددات
التعري د ددية والتعدي على االفراد واملمتل ات و لك اعتراضد ددا علي قيام املسد دديعين بالصد ددالة في احد البيوت الذي
من املنتظر ان يدددخددل اوراق د إلي لجنددة تقنين لوض د د د د ددار الكنددائس وكددان املتطرفون في قريددة م دداورة ت ددىى عزيددة
سد ددلطان  ،قد فعلوا نفس الن د د يء منذ لسد ددابيع ،ومن بين ما تردد من هتافات لن إنما يفعلون لك لسد ددوة برجال
قرية سلطان.

أحداث عزب سلطسن:
في يوم الس د ددبت املوافق  25اغس د ددطس  2018قام تعض رجال قرية عزية س د ددلطان هم االخرين بتظاهرة
من اهالي العزية امام كنيس د ددة عزية س د ددلطان لرفض ص د ددالة األقبا بكنيس د ددة العزية ،التي دخلت لوراقعا ض د ددمن
لجنة تقنين الكنائس ،وقد لكدت مص د د ددادر كنس د د د ددية لن «املبنى تملك مطرانية املنيا ولبوقرقاص ،ويعمل اس د د ددم
السيدة العذراء واألنبا كارا  ،ولن ضمن األماكن ،التي وردت اسمعا بالكنائس تعت التقنين ضمن لجنة تقنين
الكنائس .وقد ادت تلك التظاهرة إلغالو الكنيسد د د ددة ومنع الصد د د ددالة بها على الرغم من منالفة لك ملبادئ حرية
الدين والعقيدة وقامت قوات االمن بالقبض على  3افراد ثم تم االفران علهم في سياو ال هدئة.
أحداث قري الزنيق بإس س:
في سياو متصل في يوم الخميس املوافق  23اغسطس  2018شعدت قرية الزنقة باسنا باألقصر ت معر
من مسد د ددلمو القرية امام كنيسد د ددة العذراء مريم وهذه الكنيسد د ددة تم تقديم لوراقعا للجنة تقنين لوضد د ددار الكنائس
التاتعة ملجلس الواراء لتقنين لوضاععا .وقام االمن بتفريق املوا نين املت معرين دون القبض على اي ملهم.
ووفقا لتصددريح القس مينائيل لنطون ،ممثل الكنيسددة األرثو كسددية في لجنة تقنين الكنائس ،في تصددريح
خاص ل د د د د د«الدستور» ،إن كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الزنيقة  ،بمركز إسنا ،وكنيسة األنبا كارا تعزية
س د د د ددلطان باملنيا قدمت لوراقعما بالفعل إلى لجن تقنين الكنائس ،إلى جانب عدد كبير من الكنائس التي قدم ها
اإليبارشية.
احداث قري بني م ين بمحسفظ بني سوي
في  16ابريل  ،2018لحرو عدد من لهالي قرية بني منين الواقعة بمركز الفش ددن في معافظة بني س ددويف
لربعة مناال ألقبا في القرية ،بعسب لحد لهالي القرية ،الذي لضاف لن هذا يعد ت دد العتداءات سابقة على
مبنى كنس ي تقام ب الصالة ومناال ومعال مملوكة ألقبا بالقرية ،جرت يوم السبت املاض ي.
كانت نيابة الفش د ددن قررت حبس  20ش د ددخص د ددا لربعة ليام وض د ددب وإح د ددار  10آخرين ،على خلفية هذه
االحداث ،تسد ددعة لقبا و 11مس د د ًدلما ،ولءهم يواجعون تهم الت معر وإثارة الش د ددغب .وقال لحد لقبا القرية ،إن
جعددات التعقيق وجعددت لألقبددا الخمس د د د د ددة املقبوض عل هم تهم إحراو مندداالعم ،فيمددا جرى القبض عل هم لثندداء

إ ف ددا هم للحرائق تع دد لن للق تعض األشد د د د دخ دداص على من دداال األقب ددا اج دداج ددات مولوتوف لحرقع ددا ،ولن ه ددذه
البيوت كانت مس ونة باألسر القبطية.
ولضد دداف ،إن األمر يعود إلى األربعاء املاض د د ي ،حين اسد ددتدعاه قسد ددم شد ددر ة الفشد ددن ،وهدده لمين شد ددر ة
يدىى معمد رييع ،لن سد د د دديبل عن تسد د د ددبب صد د د ددالتهم «بدون ترخي » في املبنى الكنس د د د د ي ،رغم لن لقبا القرية
يصلون في هذا املبنى منذ عشر سنوات.
وقال «لن لمين الش د د ددر ة لب من لقبا القرية التنسد د د دديق مع لمن الدولة وعدم الص د د ددالة في املبني ،وفي
اليوم التالي للق األمن القبض على م دي رش د د د دددي لبيب ابن املالك القديم للمبنى الكنسد د د د د ي ،والذي باع لألنبا
إس ددطفانو  ،لس ددقف ببا والفش ددن في  2010تعقد بيع مس ددجل باملحكمة ،تغرض الص ددالة في املبنى» ،موض ددحا لن
لنبا املنطقة قدم لوراو املبنى الحقا في سد د د ددبتم ر  2017ض د د ددمن حص د د ددر للكنائس واملبا ي الكنسد د د ددية التاتعة ملركز
الفشن ،تعد صدور قانون بناء وترميم الكنائس وملحقاتها في  28سبتم ر  ،2016لتوفيق لوضاع .
وتدداتع لن القس د د د ددم لددب من ابن املددالددك القددديم للمبنى توقيع قرار إاالددة ،وحين رفض ألند ليس لد الحق
ً
قانونا في لك ،حرر القسد د ددم مع د د ددر إيقاف لعمال تعت دعوى إثارة الفتنة ،وان ح د د ددر مسد د ددهولون رسد د ددميون
الفتتاث مس د د ددجد بالقرية ،ولخ ر املس د د ددهولون لقبا القرية لن ال مش د د د لة بءقامة الص د ددالة بالكنيس د ددة ،لكن لبناء
الكنيسد ددة فوجووا مس د دداء اليوم التالي ،لثناء اجتمار للص د ددالة باتص د ددال هاتفي يعذرهم من اعتداء على الكنيس د ددة،
فأخلوا املبنى ،ولكن األمر تطور إلى اعتداءات الت عدة مناال ومعال مملوكة ألقبا .
رغم إ ي س دداكن على تعد كيلو من الكنيس ددة لكن اعتدوا على بيتي بالطوب واملولوتوف ،وش ددبابيك البيت
لتكس ددرت ،وكنا مرعويين لنا ولوالدي ،وينتي جت وية في رلس ددعا ،وما كنتش عارف حتى لخرن لروث ب ها اإلس ددعاف
في املركز  ،قددال لن األمن وص د د د ددل تعددد ثالث س د د د دداعددات من االشد د د ددتبدداكددات ،وللق القبض على عدددد من املسد د د ددلمين
واألقبا بالقرية.
ً
ولض د د د دداف لن هارب هو ولحد إخوت  ،فيما قبض على لا آخر ل  ،قائال «لنا مش عارف نروث فين؟ إحنا
مش من حقنا نصلي؟ هو إحنا مش مصريين؟ لي يتم االعتداء عليا ولبق هريان وسايب شغلي وييتي عشان انا
تس بصلي ويقول يا رب؟».

على جانب اخر قال لحد مسد ددل ي القرية ،ان االحداث بدلت حين علم لهالي القرية الخميس املاض د د ي عن
ريق جعات لمنية بوجود كنيس د د ددة لم ي ونوا على علم بها ،ولم تعصد د د ددل على موافقة الجعات املعنية .ولوض د د ددح،
تدخل حكماء القرية في تهدئة األمور .وفي يوم الجمعة ش د ددارك لقبا ومس د ددل ي القرية بمناس د ددبة افتتاث مس د ددجد،
وفي يوم الس د د ددبت قام م موعة من األ فال بمناوشد د د ددات لمام تعض مناال األقبا  ،الذي وصد د د ددفعا بقول «كانوا
ب هزروا وملا رشددينا مياه مشدديوا» ،م دديفا لن لحد األهالي األقبا ل لق عيار ناري في العواء من فوو سددطح من ل ،
ما استفز األهالي فعدثت املناوشات.8
احداث قري كوم اللوفي بمحسفظ امل يس:9
في  3إبريدل  ،2017اعتددى عددد من لهدالي قريدة كوم اللوفي بمعدافظدة املنيدا على لقبدا تعدد ان هدا هم من
صالة قدا

خميس الععد داخل من ل ملك ملوا ن يدىى عيد فع ي متري تعد الحصول على موافقة شفوية

من لجعزة األمن بءقامة مذبح متنقل ،ويع د د د ددور القس داود ناش د د د ددد وكيل مطرانية س د د د ددمالو  ،وللق املعتدون
الحجددارة على جمع األقبددا ولصد د د د ديددب لربعددة ملهم ب روث .في اليوم التددالي جالجمعددة العظيمددةج ت معر عدددد من
األهدالي في ش د د د ددوارر القريدة مرددين هتدافدات عددائيدة ،لكن فرض األمن كردو ًندا حول تعض منداال األقبدا  ،الدذين
بقوا داخل مناالعم ،ولم ينرجوا للص د د د ددالة ،خوفا من وقور اعتداءات جديدة .وقال لحد لقبا القرية وش د د د دداهد
عيان لم نكن عرف لين نصددلي خالل احتفاالت لسددبور ا الم ،حتى تلقينا توج هات لمنية بالصددالة في من ل عيد
فع ي ،لكن لعنا من الص د د ددالة لقينا مس د د ددلمين من القرية يرمون علينا الطوب ،ويهتفون ،كانوا بي عقوا وييقولوا
إلحقوا املس د د دديعيين بيص د د ددلوا ..املس د د دديعيين بيص د د ددلوا ..ودي حاجة توجع لكتر ..إءهم مش مثال بيقولوا إننا بنعمل
جريمة مثال ..أل ده إحنا بنصلي .
ولوض ددح ش دداهد العيان لن لقبا القرية كانوا خالل الفترة املاض ددية يقص دددون القرى املجاورة للص ددالة مع
مس د دديع ها ،قبل لن يعترض لهالي تلك القرى من املس د ددلمين ،راف د ددين قدوم مس د دديعيين من خارن قراهم للص د ددالة
عندهم ،ولضاف لن االعتداءات ضدهم حدثت في وجود قوات األمن التي قامت بالفصل بين املعتدين واملعتدى
 8في أحداث "بني منين" مصادر :االمن يطالب االقباط بوقف الصالة ،ويخبر مسلمي القرية بوجود كنيسة ،مدي مصر 17 ،ابريل
.2018
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عل هم ،واكتفددت بتفريق املعتدددين دون القبض على لي ملهم .وقددال إند في مس د د د د دداء اليوم اتد تم حرو بيوت غير
مسد د د د ونة وموجودة على ل راف القرية ،ومملوكة ألقبا  .جدير بالذكر لن قرية كوم اللوفي شد د د ددعدت اعتداءات
من عدد من األهالي على األقبا  ،وغلق مبنى ملك املطرانية كان منص د د د د

للصد د د ددالة ،في يونيو  2016تعد حرو

بيوت مملوكة لألقبا تعد ش ددائعة تعويل من ل لكنيس ددة ،وبعدها رفض ممثلو لهالي القرية املس ددلمون اس ددتمرار
الص ددالة في هذا املبني ،فاض ددطر األقبا إلى قطع مس ددافة ويلة للص ددالة بكنائس لخرى بقرى م اورة ،إال لن تم
منععم من دخول ه ددذه القرى تع ددد رفض تعض له ددالي ه ددذه القرى دخولعم والت مع للص د د د ددالة ،ف د د د ددال على لن
الكنائس بهذه القرى ص ددغيرة وتتس ددع للمص ددلين بص ددعوية .وخالل هذه األحداث قب ددت قوات األمن على  19م ًهما
وقامت النيابة بءخالء سبيلعم على مة الق ية ،وتععد األمن بفتح املبنى املغلق بالقرية إلقامة الشعائر الدينية
ف ها ،إال لن منذ ش د د ددعر لغس د د ددطس  2016ورغم عقد األمن ثما ي جلسد د د ددات مع لهالي القرية إلقناععم بالسد د د ددماث
لألقبا بالص د د ددالة باملبنى إال لءهم فش د د ددلوا في لك .وكان هناك بيان منس د د ددوب لبعض لهالي القرية من املس د د ددلمين
بنصددوص شددرو عم للموافقة على بناء كنيسددة لألقبا ن

على :لن يصددلي األقبا في مبنى من ابق واحد وال

يوضد د د ددع علي اسد د د ددم القرية ،وال منارة ،وال جر ًس د د د دا ،وال يرفع عل ها صد د د د ً
دلبانا ،على لن ت ون خارن القرية ،و لك هو
السد ددبيل الوحيد للسد ددماث لعم بءقامة شد ددعائرهم الدينية ،وجاء في ن

الوثيقة عبارة اللجنة تعمل تعلم السد دديد

دريعات معرفت بها ،ولكد في بيان رس د د ي لن ما
املحافع  ،بينما نف اللواء عصد ددام البديوي معافع املنيا ،في تصد د
،
تداول عدد من النش د ددطاء حول رعايت لجنة لم الشد ددمل لتعديد لماكن إقامة األقبا لش د ددعائر الصد ددالة بقرية
كوم اللوفي لحل األامة التي ت ددت بين األقبا واملس د د د ددلمين عار ً
تماما من الد د د د ددحة ولض د د د دداف لن تدخل لجعزة
،
دأت إال لفرض الس د د د دديطرة واألمن وتطبيق القددانون .تعرك لقبددا كوم اللوفي عقددب األحددداث في عدددة
الدددولددة لم يد ف
مس ددارات حيث لص دددروا بيانين ،األول ن

على لن "نعن لقبا كوم اللوفي تس ددمالو باملنيا ،عا ي منذ س ددنوات

ويلة ،من الحص ددول على لتسد د حقوقنا التي يوفرها لنا الدس ددتور ،وهى الص ددالة وإقامة ش ددعائرنا ،في م ان آمن
يوفر الكرامددة لنددا وأل فددالنددا وكجددائزنددا ،و لكن هددذا الحق الددذي نندداضد د د د ددل من لجل د منددذ سد د د ددنوات ال يتوفر لنددا
كموا نين مص ددريين ،وعندنا توقفت ا ان لس ددمار لص ددواتنا وغاب القانون عن حمايتنا وتبنرت الوعود الزائفة
رغم لننا دفعنا ثمن ًا بعرو مناالنا واالعتداء علينا في شددعر يونيو املاض د ي ملجرد شددائعة عن قيام فالث ببناء من ل
بهدف تعويل لكنيسة .

وتدداتع البيددان وبعددد إخالء س د د د ددبيددل امل همين في لغس د د د ددطس املدداضد د د د د ي ،وتم قددذف مندداال األقبددا بددالحجددارة
واض د ددطرت تعض األس د ددر للعروب من القرية ،وقد تععد األمن ولع د دداء م لس النواب بعل األامة وتأمين األس د ددر
ووعد األمن بفتح املبنى املغلق ملمارس د ددة ش د ددعائرنا ،وانتظرنا ً
كثيرا ولكن لم يس د ددتطيع الوفاء بوعده" .وعقد األمن
لكثر من ثما ي جلس ددات مع كبار عائالت القرية واألئمة والش دديوا إلقناععم بقبول فتح املبنى و لكن في كل جلس ددة
تنرن األص ددوات وكبار العائالت لرف ددنا الص ددالة قائلين غير مس ددموث للنص ددارى الص ددالة بالقرية ،وتعط األجعزة
األمنية معلة لخرى ووراء لخرى مع ال هديد و لكن لم يس د د ددت ب املتش د د ددددون لنداءات األجعزة الرس د د ددمية وتارة يتم
عرض تغيير موقع املبنى ملوقع آخر كنور من املما لة ،في ظل الرفض التام من لهالي القرية لحقنا في الصد د د ددالة .
ً
وختم البيان ،قائال »نعن نرس د د د ددل باس د د د ددتغاثات لرئيس الجمعورية الذي لكد في ايارت لل اتدرائية لن في بيت من
بيوت هللا ،و لكن في املنيا ال يروا لك في لن ي ون لنا الحق الدخول لبيت هللا ،وبعد فش د د ددل كافة مس د د دداعينا لحل
األامة منذ لغس د ددطس املاضد د د ي مع األجعزة الرس د ددمية باملنيا تتنذ اإلجراءات الرس د ددمية لتنظيم وقفات واعتصد د ددام
بالقاهرة لمام قصد د ددر االتعادية ملقابلة الرئيس لعرض لامتنا علي وس د د ددوف نظل نص د د ددلي هناك وليرى كيف عا
وكيف يتم قتل املوا نة وإس د د ددقا لتسد د د د حقوقنا بالص د د ددالة لعل يش د د ددعر بنا ،ولنرى هل نعن بالفعل موا نون
مص ددريون لم لن املوا نة ليس س ددوى كلمات تقال في املناس ددبات فق ».ثم لص دددر لقبا كوم اللوفي ً
بيانا ً
ثانيا في
ظل استمرار رفض املتشددين إقامة كنيسة داخل القرية ،وجاء ن

البيان تعرضنا لالعتداءات وحرو مناالنا

قبل عام ،ونتعرض مل ايقات ويلة وحرمنا من حقنا في الصالة داخل القرية ألكثر من خمسة سنوات ،نتشرد
من قرية ألخرى للوص د ددول ألقرب م ان لنا حتى نرفع ليدينا إلى هللا الذي ال لحد غيره يش د ددعر بنا ،وكأن الصد ددالة إلى
هللا لص د ددبعت جريمة عاقب عل ها من لش َ خاص ن

بوا لنفس د ددعم ح ًاما في دولة من املفترض لءها تعلي س د دديادة

القانون وتاتع البيان حرمنا من حقنا في الصالة في لسبور ا الم وصالة قدا عيد القيامة ،حيث ق ينا هذه
األيام معبوسدين داخل مناالنا ونعاصدر ب هديد املتشدددين ،وننتظر وعود املسدوولين منذ شدعر لغسدطس املاضد ي
بفتح مبنى مغلق تدداتع املطرانيددة ،ثم في معدداولددة لحددل األامددة قددامددت املطرانيددة تشد د د د دراء لرض لخرى فى لحددد ل راف
رض هذا املتش د د د ددددين ويص د د د ددرون على رف د د د ددعم في ظل دعاوى
القرية وي وار املناال املس د د د دديعية وحتى هذا لم ي ف
تعري ددية مس ددتمرة ض دددنا وتعرش ددات ال توقف ،ورغم س دديطرة األجعزة األمنية على األوض ددار بالقرية ا ن ،إال لن
لم يصد دددر موقف إي ابي من الجعات الرسد ددمية تش د ددأن كنيسد ددتنا ،واأليام تمر وننن د د ى لن تظل األوضد ددار كما هي

وينجح املتش ددددون في االنتص ددار على دولة القانون وكس ددر وعود الح ومة التي اعترفت بعق األقبا في الص ددالة و
لكلها غير قادرة على التنفيذ على لرض الواقع !».و الب لقبا كوم اللوفي با تي- :
• من حقنا كأقبا

ًبقا للدسددتور لن نمار شددعائرنا وال سددبيل سددوى بفتح املبنى املغلق للكنيسددة لو

السماث ببناء مبنى جديد على لرض املطرانية التي قامت تشرا ها ب وار مناال األقبا .
• نرفض كل معاوالت املتش د د ددددين وش د د ددرو عم بنقل ا لكنيس د د ددة خارن القرية حس د د ددب مقترحاتهم والتي
ت ع املبنى في مسافة ال تقل عن كيلو ونصف من حدود القرية.
• نطالب الجعات الرسدمية تسدرعة إءهاء إجراءات إدخال املرافق ملناال األقبا  ،التي لحرقت في شدعر
يونيو املاض د د د ي ،وعددها خمس د د ددة مناال قامت املطرانية بءعمارها وترفض الجعات املحلية الس د د ددماث
بءدخال املرافق بل حررت منالفات ألصددحاب املناال تغرامات مالية وبع ددعم صدددر ضدددهم لح ام
بالس د د ددجن و لك من لجل إرض د د دداء املتش د د ددددين وت رير حرو املناال ،ض د د ددرورة س د د ددرعة تعديد جلسد د ددة
للم همين بعرو املناال وعددهم  19م ًهما تعد إحال هم للجنايات منذ شعور.
• نطالب الجعات األمنية باتنا إجراءات صددارمة مع املحرضددين ضددد األقبا على صددفعات التواصدل
االجتماىي واألمن على علم بهم ،ولي ً د د دا تعض املحرض د د ددين داخل القرية الذين لم يتم القبض عل هم
حتى ا ن.
وقد تظاهر العشد د د د درات من لقبا كوم اللوفي في مقر ال اتدرائية املرقس د د د ددية بالعباس د د د ددية في القاهرة يوم األحد 4
يونيو  ،2017لالحت ان على اس د ددتمرار منععم الص د ددالة في قري هم ،ورفض املتش د ددددين بناء كنيس د ددة بالقرية .وقال
ش د ددنودة عادل ،لحد لقبا القرية "قررنا املجيء إلى ال اتدرائية تعد نفاد ص د د رنا ،وفش د ددلت كافة املس د دداىي إلقنار
املتشددين ببناء ا لكنيسة .
في يوليو 2017التق اللواء عصد د د د ددام البددديوي معددافع املنيددا ،لقبددا كوم اللوفي ،و لددك لثندداء الوقفددة التي نظمعددا
األقبددا لمددام مبنى املحددافظددة ،حيددث توج د تعض املمثلين ملهم وجلسد د د ددوا مع املحددافع وشد د د ددرحوا ل د معدداندداتهم
الطويلة لعدم وجود كنيسة ورفض األقبا مبادرة لم الشمل التي رحعا تعض األهالي بءجبارهم على بناء مبنى
للتعبددد خددارن القريددة ،وهو مددا يمثددل عي ًا على الكبددار واأل فددال واملرضد د د د د ى لقطع مس د د د د ددافددة خددارن القريددة وريمددا
يتعرض ددون للخطر لو االعتداء لثناء س دديرهم .ولكد لقبا القرية للمعافع لن هذه هي رغب هم ،وقدموا مذكرة إلى

املحافع وجعاا األمن الو ني قالوا ف ها بنصوص موضور بناء كنيسة بقرية كوم اللوفي في امل ان املقترث خارن
نطاو القرية والذي يبعد علها ما يقارب  700متر من الجعة الغريية و 1500متر من الجعة الش د ددرقية للقرية وهذا
امل ان املقترث يوجد بأرض اراعية خالية من املبا ي وهى ملك الس د د د دديد مالك دهش د د د ددان لحد لقبا القرية .ولعلم
س د د دديادتكم لن معظم ص د ددلواتنا واجتماعاتنا الدينية تقام في فترات مسد د ددائية ،ويعرض األ فال والس د د دديدات وكبار
الس د د د ددن إلى خطر الطريق كمدا س د د د ددي ون عدائق كبير لح د د د ددورهم هدذه الص د د د ددلوات واالجتمداعدات لدذلدك تم ت ميع
توقيعات من يع رون عن لقبا القرية الذين يريدون م ان لف ل ويلتمسون من سيادتكم توفير لتس حقوو
املوا نة بوجود م ان للصالة داخل القرية  .ومن جانب وعد معافع املنيا مرة لخرى بعل األامة في لقرب وقت،
والعمل على بناء الكنيسة.
وفي  23ديسددم ر  ،2017برلت معكمة جنايات املنيا ،برئاسددة املسددتشددار معوض لحمد معمد رئيس املحكمة23 ،
م هما من املتور ين في لحداث قرية كوم اللوفي ،ولدت إلى إتالف  4مناال ألقبا  ،حيث قدم الجانبان مع د د د ددر
تصالح ،ونفي املجني عل هم قيام امل همين بالتعدي عل هم.10
احداث قري كفرالواصلين بسلجيزة:
في  22ديسد ددم ر  ،2017هاجم عدد من لهالي قرية كفر الواصد ددلين بمركز ا فيح التاتعة ملحافظة الجي ة ،م ان
منصد د د د

لص د د ددالة املس د د ددحيين بالقرية واالعتداء على موا نين كانوا يتواجدون بداخل  ،لتش د د ددككعم من إم انية

تقنين وض ددع وفقا لقانون بناء الكنائس ،ولس ددفر الهجوم عن إص ددابة مالك  ،عيد عطية ،ولخي س ددمير ،فيما لم
يصب ابن نادي عطية .وتم إتالف مقاعد ونوافذ بامل ان.
ً
وقررت نيابة جنوب الجي ة ،حبس  15م هما ملدة لربعة ليام على مة التعقيقات في واقعة اقتعام كنيسة األمير
تادر  .وكانت النيابة قد حققت مع  6م همين ،ووجعت لعم تهما بالت معر والبلط ة ،وإتالف ممتل ات الغير،
وض د ددرب املجني عل هم ،ودخول عقار مسد د د ون بقص د ددد ارت اب جريمة ،ف د ددال عن اس د ددتغالل الدين في إثارة الفتن
الطائفية .واسدتمعت النيابة إلى شدعادة ثالثة من املوا نين املسديعيين في قرية كفر الواصدلين َ
ممن شدعدوا واقعة
اقتعام «كنيسد د ددة األمير تادر » .وتعرض الش د د ددعود الثالثة العتداء بال د د ددرب َ
ممن هاجموا الكنيس د د ددة ،بعس د د ددب
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لقوالعم لم ددام الني دداب ددة .وفيم ددا غ ددادر اثن ددان ملهم مقر التعقيق ،احت زت الني دداب ددة املوا ن القبطي عي ددد إبراهيم
عطية لحين وصول تعريات األمن الو ني عن بيعة الكنيسة ،بعسب املحامي ها ي سمير
وعقب الحادث ل صدرت مطارنية ل فيح لالقبا االرثو كس بيان قالت في إن امل ان تقام ب الصالة منذ ما
يقرب من ً 15
عاما .وكانت املطرانيدة قد تقددمت بطلدب رسد د د د د ي لتقنين وضد د د د دعد  ،و لك تعدد صد د د د دددور قانون بنداء
الكنددائس ،ولن موددات األشد د د د دخدداص ،الددذين ت معروا لمددام املبنى تعددد ص د د د ددالة الجمعددة ،مرددين هتدافددات عدددائيددة،
مطالبين بهدم الكنيس د د ددة ،ثم قاموا باقتعام امل ان ،وتدمير معتويات  ،تعد لن تعدوا بال د د ددرب على املس د د دديعيين
املتواجدين بها .11
احداث قري ال غسميش بمو سج:12
في  25نوفم ر  ،2016قام جمع من لهالي قرية النغاميش بمركز دار الس د د ددالم بمعافظة سد د د ددوهان عقب ص د د ددالة
الجمعة باالعتداء على مبنى كان يس ددتندم إلقامة الش ددعائر الدينية لألقبا  ،حيث خرن عشد درات من املس دداجد،
تع د د ددعم يرفع املد د د ددحف ،ويرددون هتافات دينية وعدائية ض د د ددد األقبا ملها مش عايزين كنيس د د ددة ...بالطول
بالعرض هن يب ا لكنيس د د د ددة األرض  .ثم بدلت م موعات متفرقة برش د د د ددق مناال األقبا بالحجارة واجاجات
املولوتوف ،وش د د ددارك مع املعتدين ل فال و س د د دداء ،بينما قام البعض بلهب معتويات تعض األكش د د دداك التي يملكعا
لقبددا  ،وتوجعوا إلى م د د د دديفددة الدددكتور إيهدداب تددامر ،وقدداموا بددءشد د د د دعددال النيران ،التي ال همددت معتويدداتهددا كدداملددة،
باإلضددافة إلى جران ملحق بها .وقال الدكتور إيهاب لن خسددائري فادحة ،فنعن قمنا بهدم من لنا القديم وشدديدنا
آخر ،ولذا نقلنا كافة األثاث واألجعزة الكعريائية بامل د د دديفة والجران ،ولكلت النيران تماما ولضد د دداف لن املعتدين
قطعوا امليدداه عن القريددة ومنعوا دخول سد د د د ديددارات اإل فدداء لكثر من مرة ،بقطع الطريق لمددامعددا وعندددمددا وص د د د دلددت
ً
متأخرا ،حيث لم تتمكن الش د د ددر ة من تفرقعم س د د ددوى تعد إ الو األعيرة والقنابل املس د د دديلة
الش د د ددر ة كان الوقت
للدددمور ،وبعدددهددا بدددلت قوات الدددفددار املددد ي إ فدداء الحرائق  .لس د د د ددفرت االعتددداءات عن تدددمير واجعددات تس د د د دعددة
مناال بتكس ددير لبوابها ونوافذها ،حرو م دديفة وجران ملك الدكتور إيهاب تامر ،ءهب ثالثة متاجر ،مملوكة ل ل
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من حنا إسددحق بقال  ،لشددرف وجي فنري سددوير ماركت  ،سددمير فريد معارب مت ر مالتس  ،كما لصدديب 4
لقبا بيلهم س د دديدة بءص د ددابات فيفة وهم روما ي فكري ،ولش د ددرف وجي  ،دينا الغندور إبراهيم ،لنور حنا .وقال
القس مرقوريو كاهن القرية إن لقبا قرية النغاميش البال عددهم للفان س د د د ددمة ،ش د د د دديدوا مبنى خدمات
مس د د دداحت موة متر مربع ،م ون من لربعة وابق كمبنى خدمات وح د د ددانة ومدار لحد ودار مناس د د ددبات لخدمة
لقبا القرية ،نظرا لعدم وجود كنيس د ددة ولقرب كنيس د ددة لعم الكش د ددح على تعد  8كم ،ولكن تعد ح د ددور األنبا
ويص ددا مطران الكش ددح يوم الثالثاء املاضد د ي والص ددالة باملبنى ،وعقب لك قام املتش ددددون بالت معر وقذف مناال
ً
شخصا من املحرضين ومرتكيي الواقعة ،ويالع د د د د د د د د د د د ددرض على
األقبا بالحجارة .قامت األجعزة األمنية ب ب 29
النيابة العامة قررت في  28نوفم ر ،إخالء س ددبيل  14م ًهما من ديوان املركز ب ددمان معل إقام هم .كما تم إخالء
سد د د ددبيل فلين دلقل من ً 18
عاماز ،ولخذ تععد من والديهما .فيما قررت النيابة العامة حبس  15آخرين  4ليام
احتيا يا.
االمن يم ع اقبسط من الصالة:13
في  5مددار  ،2017قددامددت قوات األمن بمنع لقبددا قريددة نزلددة الننددل بمركز لبو قرقدداص جنوب معددافظددة املنيدا
من لداء القدا اإللهي داخل مبنى تملك إيبارش د د د ددية املنيا التي ين د د د ددع لعا لقبا القرية دينيا ،ب جة الخوف
عل هم من رجمات معتملة من تعض املتطرفين بالقرية .ولحا ت قوات األمن باملبنى من جميع الجعات ،ومنعت
دخول املص ددلين ،الذين ت معوا منذ الخامس ددة ص د ً
دباحا ،وتم تركعم في الش ددارر .كانت إيبارش ددية املنيا ولبو قرقاص
قد اشددترت املبنى تغرض تعويل إلى كنيسددة باسددم مار مينا ،وتقدمت بطلب منذ سددنتين إلى معافظة املنيا ،والتي
لحالت إلى الجعات األمنية ولم تعص د د ددل على رد حتى ا ن ،وقد بدلت الص د د ددالة في املبنى بهدوء بدون لي مش د د ددكالت
على مدار س د ددتة لش د ددعر متتالية ،ولم يفتعل مس د ددلمو املنطقة لية مش د ددكالت .يبل عدد مسد دديعيي القرية نعو للف
قبطي ،كان ي ددطرون إلى الذهاب إلى قرية معمد ش ددعراوي للص ددالة .وقال اللواء فيص ددل دويدار ،مدير لمن املنيا
في تصد ددريعات ص د ددحفية إن تم اثناء موا نين لقبا عن معاولة إقامة ص د ددلوات داخل من ل غير مرخ

إلقامة

صد ددلوات لو شد ددعائر ب  ،خوفا من حدوث مصد ددادمات داخل العزية .ولضد دداف لن املطرانية قامت تش د دراء من ل منذ
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عامين بهدف تغيير شا

من من ل إلى كنيسة دون الحصول على ترخي

ً
وفقا للقانون .ولصدر األنبا م اريو

األسقف العام ملحافظة املنيا ولبو قرقاص ً
بيانا جاء في لن حاول على مدار األيام القليلة السابقة ب ل السبل،
مع األجعزة األمنية لعدم إيقاف الش د د د ددعائر الدينية ،دون جدوى ،ولن كال من الس د د د ددادة مدير األمن ومفتش األمن
الو ني ،ورئيس جعاا األمن القومي قد وعدوه بأن خالل لسد ددابيع قليلة س دديتم اس ددت ناف الص ددالة في كنيسد ددة مار
مينا بالقرية .ولض د دداف مع تفاقم األامة ص د ددباث اليوم واحتمال اش د ددتباك األمن مع لفراد الش د ددعب ،واس د ددتمرار منع
ال اهن القس بطر عزيز من دخول القرية ،اقترث األنبا م اريو جمع املص د د ددلين في من ل لحد لفراد الش د د ددعب،
وإقددامددة القدددا لعم هندداك و ًلدا للفتنددة ،ومنح الفرصد د د د ددة لألجعزة في رد االعتبددار لألقبددا الددذين تعرض د د د ددوا إلهدداندة
شديدة ،وقال إن بانتظار تعرك األجعزة لحل املش لة ،والتأكيد على سيادة الدولة وحقوو املوا نة.
وفي  20لغسد د د ددطس  ،2017نف م ددي عبدده ص د د د دداحدب «منددرة» عزيدة الفرن بداملنيدا ،التي كدان مس د د د دديعيو القريدة
يسد ددتندموءها ككنيسد ددة ،ومنع األمن دخولعم لعا منذ األحد املاض د د ي حتى يوم الثالثاء ،ص د ددحة ما ورد على لس د ددان
تعض املسهولين من لن األمن تدخل تعد شوب لحداث عنف من قبل تعض الشباب املسلمين من لهالي القرية
الذين استفزهم صالة األقبا في م ان غير مرخ .
وقال االنبا م اريو لس د ددقف عام املنيا ولبوقرقاص ان «تم الزن بءخوتنا املس د ددلمين في الق د د ددية وده اللي بينلق
لامة» ً ،
مهكدا عدم تداخل املسلمين بالقرية في الخالف .ولضاف األنبا م اريو لن األمن منع ال اهن من دخول
م ان الصددالة في سدداعة مبكرة من صددباث يوم األحد ،واسددتندم القوة إلعادة األهالي الذين جاءوا للصددالة للعودة
ً
ملناالعم ،لكلهم اجتمعوا ثانية بنفس اليوم ليال في حارة ضد دديقة بين البيوت لتأدية الصد ددلوات ومارسد ددوا الصد ددلوات
التالية بنفس الش ل حتى اليوم الثالثاء .واستكمل «إ ا كان إخوتنا املسلمين معترضين ملا تركوا النا تصلي في
الشوارر».
ويهكد األنبا م اريو لن تعد منع الص د د د ددالة في املن ل الذي اس د د د ددتندم األقبا ككنيس د د د ددة ،وامل ون من ً 55
مترا
مربعا ،لم يعد لديهم خياراتً ،
ً
مبديا تعجب «في تناقض وفي حاجة غل ».
كان العميد معمد ص د ددالث ،رئيس مركز ومدينة لبوقرقاص ،قال إن األمن تدخل لفض االش د ددتباك ،تعد لن حاول
األهدالي املس د د د ددلمون منع لقبدا القريدة من إقدامدة الشد د د د دعدائر الددينيدة في لحدد املنداال دون ترخي  .ولوضد د د ددح األنبدا
م اريو  ،لن بيوت األقبا واملسلمين غير متداخلة في القرية حيث يتعايشون في تكتلين منفصلين ،ما ال يوجد

مسد دداحة للخالف بيلهما .كما يهكد لن عقب إصد دددار األمن تعليمات بمنع األقبا من التنقل في م موعات كبيرة
في املنطقة ،تعد تكرار اسد د هدافعم تعمليات إرهابية ،خاص ددة في املنيا ،لم يعد بءم ان لهل القرية الص ددالة في قرى
م اورة.
كان رجوم جري على لتوييس يقل مصد ددلين لقبا في ريقعم لدير األنبا صد دداموئيل في املنيا بمايو املاض د د ي ،وتبناه
تنظيم الدولة اإلسالمية لدى ملقتل  35موا نا.
وإن لقبا العزية التي يقدر عدد س اءها بالد د د د د  1000شخ  ،بدلوا إقامة الشعائر الدينية في «املندرة» التي ت رر
بها لحد لهالي القرية منذ التسد ددعينات إال لن جعاا لمن الدولة منع إقامة الشد ددعائر بها تعد نعو  10سد ددنوات .قبل
لن يعود لقبا القرية إلقامة الشد د ددعائر م ً
ددا في الشد د ددعور القليلة املاضد د ددية ،تعدما حدثت مناوشد د ددات بين لهالي
ً
القري ددة وله ددالي القرى املج دداورة لثن دداء توجععم إلق ددام ددة شد د د د دع ددائرهم هن دداك .وهو م ددا لك ددده م دددي عب ددده ،ق ددائال إن
املعاكسات لسيدات وينات القرية لثناء تنقلعن ،من قبل شباب ،كانت تهدي ملشاكل عنيفة.14
استهداف اقبسط ال ريش في ظل غيسب الدفل :15
ش ددعدت معافظة ش ددمال س دديناء عدد من االحداث الطائفية والتي اس د هدفت اقبا نتا علها قتل س ددبعة اقبا ،
بدلت بقتل وائل يوسف قلد  ،في  30يناير  ،2017داخل مت ره تشارر  23يوليو الرئيس وس مدينة العريش
في منتص د د د ددف اليوم ،وان هت بقتل كامل ر وف كامل في  23ف راير  ،2017وقد اتسد د د ددمت هذه االعتداءات بالعنف
الش د د ددديد واسد د د د هداف االقبا في مناالعم وحرو جثث البعض وءهب املناال قبل حرقعا ،كما تنوعت االحياء التي
ينت ي إل ها الضد د ددحايا ،كما عمل القائمون بهذه االعتداءات على الحص د د ددول على التليفونات املحمولة للض د د ددحايا،
وهو ما وفر لعم قاعدة بيانات جاهزة بأسماء ولرقام تليفونات باقي املسيعيين في املدينة.
ومع تزايد حاالت القتل ،توج عدد من االقبا إلى مهسد د د دس د د د ددات الدولة ،وقدموا شد د د د د اوى إلى الجعات األمنية
تت د د د ددمن فعواها ال هديدات التي تلقوها ع ر التليفونات املحمولة واملنش د د د ددورات التي تركت تعت لبواب املناال،
ولم ي دوا لية اسد د ددت ابة تذكر ملها ،سد د ددواء بتشد د ددديد الحراس د ددة لو بطمأن هم حول وجود خط للتدخل وبس د د د
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األمن ،في حين وعد معافع شد د د ددمال س د د دديناء بءعطاء تعليمات للجعات الح ومية بمنح املوظفين بها إجااة ش د د د ددعر
لحين تعسن الوضع.
في نفس الوقت ،لجأ عدد من االقبا إلى األنبا قزمان لس د ددقف شد د ددمال س د دديناء ،و البوه بالتعرك لل د ددغ على
لجعزة ال دددول ددة التن ددا موقف ت دداه الوض د د د ددع املت دددهور ،في حين لك ددد هو ع دددم امتالك د لي ددة قنوات اتص د د د د ددال مع
املسددوولين في هذا الشددأن ،ولن اإلرهاب يسد هدف قوات الجيش والشددر ة لي ددا ،وقال لعم إن كل موا ن مسددوول
عن نفس سواء بالبقاء وتعمل نتائا اختياره لو الرحيل لحين هدوء الوضع األمني.
توقفدت األس د د د ددر عن إرسد د د د ددال التالميدذ إلى املددار خوفدا عل هم ،كمدا امتنع عددد كبير من الرجدال عن الخرون إلى
لماكن العمل ،ولغلقوا معالعم الت ارية ،واقتصر الخرون على السيدات فق  ،حيث لن املسلحين كانوا يتركون
الس د د دديدات ويقتلون الرجال ،والبعض لجأ إلى إ فاء اإلض د د دداءة باملناال ليال حتى يعطي انطباعا بأن ال يوجد لحد
دتعدادا للعروب إ ا جاء املس د د د ددلحون إل همً ،
ً
ووفقا
باملناال ،بينما كانت لغلبية األس د د د ددر تس د د د ددعر تراقب النوافذ اس د د د د
إلحدى شد ددعادات املهجرين ،قال صد دداحب معل ت اري لن لغلق معل ملدة لسد ددبور كامل ،وعندما لعاد فتع ألن
يعيش على دخل اليومي ،لم يس د ددتمر س د ددوى س د دداعتين ،فعندما ل ال لحد املارة النظر إلي تشد د د ل مريب تم لك
ً
مسرعا إلى املن ل.
الخوف ولغلق املحل
خالل األسد د ددبور الثالث من ف راير  ،2017حدث تغيير ملحوظ في نم االعتداءات ،حيث تم اسد د د هداف األقبا
داخل مناالعم ،والتمثيل ب ثث الض د د ددحايا بعرقعا تعد إ الو النار عل ها وحرو مناالعم في وجود س د د دداء األس د د ددرة،
كما اس د د ددتقبل عدد من املس د د دديعيين رس د د ددائل على التليفونات الش د د ددخص د د ددية تهددهم وتطالبهم بالرحيل ،كما تركت
ً
منشورا
منشورات لسفل لبواب املناال بنفس املعنى .فوجد سمير داسم مستعارز ،على سبيل املثال ال الحصر،
لمام باب شد د د ددقت بمنطقة املس د د دداعيد مكتوب في ” لرحل ً
غدا وإال علقت رلس د د د ددك على املن ل يا ص د د د ددلييي  “.في هذا
الوقدت ،بددل التفكير ع ر م موعدات متنوعدة في الهجرة وترك العريش ،ويدالفعدل تعركدت تعض العدائالت التي لعدا
امتدادات في معافظات ومدن لخرى حيث انتقلت تعض األس ددر إلى معافظات القاهرة ولس دديو واإلس ددماعيلية،
كما ش د ددجع تعض األهالي املس د ددلمين جيراءهم على الهجرة خوف ًا على حياتهم ،خص د ددو ً
صد د دا في ظل عدم القدرة على
التدخل ملنع االعتداءات لثناء وقوععا ،خوف ًا من رد فعل املسلحين .توج عدد من موا ني العريش املسيعيين
وي االمتداد العائلي بمعافظة اإلسد د ددماعيلية ،خصد د ددو ً
ص د د دا بالقنطرة غرب ،باإلضد د ددافة إلى لءها لقرب معافظة إلى

ً
وتعديدا ا لكنيسد ددة اإلن يلية ،التي لبدت اسد ددتعدادها السد ددتقبال الفارين من القتل .خرجت تلك
شد ددمال سد دديناء،
األسددر من املنا ق التي شددعدت لعمال قتل ،خصددو ً
ص دا لحياء الزهور والسددمران والصددفا وشددارر  23يوليو وبعض
الشوارر من املساعيد والريسة.
ً
بل عدد األس د د ددر الوافدة إلى معافظة اإلس د د ددماعيلية وفقا لبيان ص د د ددادر عن إيبارش د د ددية اإلس د د ددماعيلية في  19مار
 204 ،2017لس ددر مس دديعية ،توجعت ملها  24لس ددرة إلى معافظة بورس ددعيد حيث يقيم تع ددعم في بيوت ض دديافة
باملحافظة والبعض ا خر تس ددت دديفعم ا لكنيس ددة ببور فهاد .بينما تقيم  180لس ددرة في معافظة اإلس ددماعيلية تم
تس د ددكيلها بال امل في مدينة املس د ددتقبل ،قامت واارة الت د ددامن االجتماىي باالش د ددتراك مع واارات وجمعيات لخرى
بتوفير  120ش د ددقة س د ددكنية تم ت عي ها ب ل ما يلزمعا للعاش د ددة ،وس د دداهمت مطرانية اإلس د ددماعيلية في لك ،بينما
قامت املطرانية لي ً د دا باسد ددت د ددافة  60لسد ددرة في شد ددقق قامت بتأجيرها من لصد ددحابها بمدينة املسد ددتقبل مع بداية
األامة .على نفس املنوال ،اسد د ددتقبل اللواء خالد س د د ددعيد معافع الشد د ددرقية  8لسد د ددر قبطية تعدد ً 33
فردا ،وقرر
تس د د د ددكيلهم بوحدددات س د د د ددكنيددة بمركز ومدددينددة الزقدداايق وإءهدداء إجراءات ندددب العدداملين ملهم بمنتلف املددديريددات
الخدمية املناظرة بنطاو دائرة املحافظة .وص د د د ددرث اللواء معمود عش د د د ددماوي ،معافع القليويية ،بأن املحافظة
اسددتقبلت  9لسددر مهجرة ،وتم تسددكيلهم في الخصددوص وشد را الخيمة ويلها .وغادرت سددت لسددر إلى معافظة املنيا،
وتم توايع  4لسد د د ددر للقامة في قرية إبوان بمركز مطاي تشد د د ددمال املحافظة ،بينما هبت لسد د د ددرتان للقامة لدى
لقاربهم و ويهم بمركز ملوي.

استمرار اجللسات العرفية

اسد د د ددتمر نظام الرئيس عبد الفتاث السد د د دديس د د د د ي في النهس الذي اتبعت األنظمة الس د د د ددابقة في التعامل مع األحداث
الطائفية ،من خالل التنلي عن التطبيق الحاام للقانون ت اه مرتكيي لعمال العنف الطائفي واالسد ددتعاضد ددة عن
ً
ً
لك تعقد جلس د د ددات الص د د ددلح العرفي ،والتي تش د د د ل بعد اتها افتواتا مقلقا على س د د دديادة الدولة ونظامعا القانو ي
ومبددادئ املوا نددة وعدددم التميي  ،فنقطددة البدددء لحددل هددذه الن اعددات الطددائفيددة تتمثددل في التطبيق الفوري ألح ددام
الدستور والقانون ات الصلة بهذه الن اعات دونما تمي لو انتقاء.
ويعد الق د د د دداء العرفي لحد لشد د د د د ال حل الخالفات ،الذي ن د جذوره تارينيا في مراحل ما قبل الدولة الحديثة
ً
ونظامعا الق ددائي والقانو ي ،و لك في إ ار قبلي لو عشددائري لو عائلي لو ممي ،معتمدا على وجود تعض القواعد
ً
ً
العرفية التي تراكمت ع ر الزمن بعيث شد د د د د لت عرفا س د د د ددائدا داخل تلك األ ر والت معات ،ومعمت التص د د د دددي
للن اعات التي تقع بين لش د د ددخاص لو عائالت لو اس د د ددر لو العاملين بعرفة معينة ،ويمضد د د د ي الزمن اكتس د د ددبت هذه
األعراف واستندامعا املتعدد قوة إلزامية.16
وينتهي قسددم كبير من حاالت الن اعات الطائفية ،ويناصددة في صددعيد مصددر -الذي يشددعد عدد كبير من االحداث
الطائفية – ب لسات الصلح العرفي ،وهو ما يعد مثار نقد ورجوم من قبل قطاعات واسعة في املجتمع القبطي،
باعتبارها ريقة للتعايل على القانون وإفالت امل همين من املحاكمة الق ددائية ،وترسدديخ اش د ال منتلفة للتميي
الديني.
ويهدي ض د د ددعف مهس د د دس د د ددات الدولة وكجزها عن القيام بوظيف ها في حماية الس د د ددلم االجتماىي وحياة وممتل ات
ً
املوا نين إلى لجوء قطار من املوا نين إلى هذه الجلس د ددات كأس د ددلوب لحل الن اعات وتس د ددوية الخالفات خوفا من
ً
تفاقمعا وتداعياتها ،خصد ددوصد ددا في ظل مظاهر ولش د د ال التوتر الطائفي والديني املنتشد ددرة في عديد من معافظات
الجمعورية ،ففي عدد كبير من الحاالت ويم رد ظعور لعراض توتر بين مسد د ددلمين ومسد د دديعيين يتم الحشد د ددد على
لسد ددا العوية الدينية ،بما يهدد بانتقال املش د د لة إلى عدة قري م اورة ،وهذا النم منتشد ددر في حاالت الن اعات
 16القانون العرفي ومجالس الصلح والطائفية ،المركز العربي للبحوث والدراسات 22 ،أغسطس .2016
http://www.acrseg.org/40340

ً
املرتبطة تعالقات عا فية بين مس د د دديعيين ومس د د ددلمات ،وخص د د ددوص د د ددا في حالة القري ات األغلبية املس د د دديعية ،إ
يسددتندم الحشددد الديني في القري املجاورة على لسددا ضددرورة الثأر لشددرف املسددلمين الذين تم إهان هم لو إلنقا
مسددل ي هذه القرية الذين يتعرضددون لالعتداء من الجانب املسددياي ،وهو ما حدث في قرية بني لحمد الشددرقية
في معافظة املنيا عندما وقعت اشدتباكات بين مسدل ي ومسدياي القرية ،فقام مسدلمون من قري م اورة بالحشدد
وجمع موا نين بدداس د د د ددتندددام سد د د د ديددارات من القري املجدداورة ونقلعم إلى القريددة معددل االعتددداءات ،وهو مددا تكرر في
لحداث لخري ،ملها قرية نزلة فرن هللا ،والريرمون ،والبياض ددية وغيرها ،ولذلك تتفق رغبة األ راف ال ددعيفة -
االقبا عادة – ولجعزة الدولة على اللجوء إلى الجلس د د ددات العرفية ،يلجأ إلى لك االقبا لخوفعم من تداعيات
االعتداءات والخوف من انتشد ددارها إلى منا ق جديدة السد دديما في عدم الثقة في لجعزة األمن ،ومهس د دسد ددات الدولة
ألءها تعاول لن تفرض تهدئة مهقتة وملنع انتقال االعتداءات إلى منا ق م اورة مما يصد د ددعب من السد د دديطرة عل ها
ويزيد من حجم الخسائر.17
ً
وقد تت د ددمن قرارات تعض الجلسد ددات شد ددرو ا جائرة وغير معتادة ،ملها ما للزم لهالي قرية بمعافظة املنيا تعدم
ً
الخرون من مناالعم حتى للعمل لو شراء متطلبات من خارجعا ملدة  15يوما لو تلك التي عينت لجنة من الخصوم
لبيع ممتل ات عائلة مسد د دديعية ،حكم بتهجيرها من قرية شد د ددريات بمعافظة اإلسد د ددكندرية .كما صد د دددرت قرارات
لخري تمثل ان هاكات جسد د د دديمة لحقوو كفل ها املواثيق الدولية لحقوو اال سد د د ددان والدسد د د ددتور املصد د د ددري ،و لك في
ح د ددور مس د ددوولي الدولة ،ملها حرية الدين واملعتقد وممارس د ددة الش د ددعائر الدينية والرلي والتعبير وحماية امللكية
ً
واللجوء إلى الق اء ،بما يمثل تقنينا للتميي املجتمع وتطبيقا دينيا للموا نين.
وهو ما لدي إلى إعالن تعض القيادات الكنيس د د ددية تش د د د ل ص د د ددريح غ د د ددبهم من هذه الجلس د د ددات العرفية ،ورفض
ح ور عدد من الجلسات ،وعلى سبيل املثال رفض ممثلو لبرشية املنيا ولبو قرقاص ح ور جلسة الصلح بين
قريتي نزلة عبيد ات األغلبية املس د د دديعية ،وقرية الحوارتة ات األغلبية املس د د ددلمة ،على لثر مقتل  4موا نين
ً
بواقع اثنين من كل رف ،و لك تنوفا من بنود االتفاو غير املنص ددفة .وقد لجأ املنظمون إلى اس ددتدعاء قس من
معافظة لس د دديو إلعطاء انطبار برض د دداء الكنيس د ددة عن االتفاو .على إثر لك ،لص د دددرت مطرنية املنيا بيانا تنفي
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في عرف من :دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،مايو .2015
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/final-web.pdf

ً
في مش د ددارك ها في الجلس د ددة ودهش د د ها ملش د دداركة القس ،بينما لص د دددرت مطرانية لس د دديو بيانا قالت في إن القس
شارك بدون علمعا ولن موقوف عن العمل.18
كمددا رفض األنبددا م دداريو اس د د د ددقف املنيددا الجلس د د د د ددة التي عقدددهددا بيددت العددائلددة في املنيددا الحتواء لامددة قريددة الكرم
بمعافع املنيا ،حيث قام عدد من لهالي القرية بت ريد سد د د دديدة مسد د د دديعية مس د د د ددنة من مالتسد د د ددعا لمام النا في
الشددارر ،واحرقوا عدد من مناال االقبا  ،و لك على خلفية شددائعة عن عالقة بين مسددياي ومسددلمة ،حيث قال
رف د ددت الح د ددور ولبلغ هم لءهم لم ينسد ددقوا معنا وهم اقتعموا املشد ددعد بدون ترتيب ،مع احترامي الشد ددديد لعم،
ولكنني لردت توص د د د دديل رسد د د د ددالة لنني لرفض لي تعرك م تمعي قبل لن يأخذ القانون م راه ،ومااالت عند رلي،
ولقول لعم لرجوكم راعوا مشاعر املجروحين .
ً
وقال في تصددريح ل رناما كالم تا ي املذار على قناة دريم  ،نرفض رف ددا تام لن يظعر في املشددعد ا ن ما يس د ي
بيت العائلة لو جلسددات الصددلح العرفية ،فعذا ي ددر وي عض الق ددية ،البد لال تتعرك هذه املهس دسددات قبل لن
يتنذ القانون م راه وإال س د د دديظعر لمام الرلي العام لءهم تص د د ددالحوا وكأن ش د د دديوا لم يكن ،فالبد لن يقدم للعدالة
وينال عقاب ل ي ي ون ع رة لآلخرين  .كما الب بمعاس ددبة املس ددهولين املقص ددرين حيث لض دداف النقطة الثانية
هي البعث عن املس د ددهول الذي تس د ددبب في ال ارثة والذي كان من املمكن لن ي نب البالد ما حدث ،لم س د ددمع عن
مسهول تم مسائلت لو معاسبت  ،ولم لقل إقالت ولكن على األقل يسائلوه ويناقش  ،ولعاتب تشدة كل مسهول
ينرن على العواء لو على صد د د ددفعددات الجرائددد وي د د د دلددل املجتمع والرلي العددام وينكر مددا حدددث وهو ثددابددت بددالدددليددل
القا ع ،والت ليل لسول من التقصير ،فتطييب الخوا ر يمعد لحدوث كارثة لخري في امن قصير .19
وفي حوار ل مع موقع رويترا بتاريخ  13لبريل  2017انتقد األس ددقف لداء الح ومة ،و الب بمزيد من ال ددمانات
لحماية املس د دديعيين ،كما ند د ددح الرئيس الس د دديس د د ي باالس د ددتعانة بمس د ددتش د ددارين لمنيين ودينيين ،ولم تكن هذه املرة
األولى التي ينتقد ف ها األسد ددقف علنا الح ومة ،وتكرر هذا إبان لحداث العنف في املنيا خالل عام  ،2016خاصد ددة
في ظل ت نب بابا الكنيسة توجي انتقادات للح ومة لو الرئيس ،ويستعيض عن هذا بالدعاء لعم بالتوفيق.20

 18المرجع السابق.
 19االنبا مكاريوس :بيت العائلة اقتحم المشهد دون ترتيب معنا ،موقع دوت مصر 27 ،مايو .2016
https://bit.ly/2NIV5EM
 20أثر تصاعد العنف على دعم االقباط لسيسي ،مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية 22 ،ابريل .2017
https://bit.ly/2NeGPji

وتشدارك قيادات رفيعة املسدتوي من القوات املسدلحة والشدر ة في هذه الجلسدات ،وتقوم برعاية تنفيذ القرارات
ً
التي تتوصد ددل إل ها ،وفي تعض الحاالت يت د ددمن االتفاو شد ددر ا بعصد ددول الكنيسد ددة على املوافقات الرسد ددمية قبل
الشد ددرور في ممارسد ددة الشد ددعائر لو الترميم ،ويالرغم من مشد دداركة الجعات األمنية واملحلية في مفاوضد ددات الجلسد ددة
العرفية ،لكن لم تمنح هذه املوافقة ،بما قد يش د د د ددير إلى لن ض د د د ددمانات قد قدمت ملمثلي الجانب املس د د د ددلم بالقبول
بوض د د د ددع هذا البندد مع عدم قيدام الجعدات اإلدارية بمنح املوافقدات الالامة .كمدا يت د د د ددمن بنود اتفداو تعض هذه
الجلسددات التناال عن اتنا اإلجراءات القانونية بالرغم من وقور اعتداءات على اشددخاص وممتل ات ،ولم يعل
لي م هم في لغل ددب وق ددائع االعت ددداءات على الكن ددائس واملمتل ددات إلى املح دداكم ددة ،و ل ددك ب ددالرغم من تعرير بالغ ددات
رسمية وتقديم لسماء ملتور ين في عدد من الحاالت.
ً
وقد تعاملت الجلس ددات العرفية بطريقة س ددطعية مع مظاهر ولس ددباب الن اعات الطائفية ،فبدال من البعث عن
جذور املشد د لة على النطاو املحلي ومعاولة حلعا اكتفت فق بمعاولة إ فاء نار االعتداءات ولو تشد د ل مهقت
دون النظر في وض ددع ش ددرو عدم تكرار تف ر األوض ددار مرة لخري ،فلم تتبني هذه الجلس ددات لية ل ش ددطة ثقافية
لو اجتماعية لو سياسية تساهم وبش ل تلقائي في خلق لرضية لالهتمامات والحوار املشترك بين املوا نين .هذه
الن عة للتبسدي تعمل بمرور الوقت على مراكمة املشدكالت واالحتقان وشدعور م تمع األقبا بفقدان الثقة في
مهسسات الدولة.
الجدير بالذكر لن الد د ددحفي حمدي راو -املقرب من الس د ددلطة  -رئيس تعرير جريدة املص د ددري اليوم تم إقالت
تعد كتابة مقال عن لحداث دمش د د د دداو في معافظة املنيا ،الب في الدولة ب د د د ددرورة تطبيق القانون والتوقف
عن الجلسات العرفية.21

 21حمدي رزق ،دمشاو ،المصري اليوم 5 ،سبتمبر .2018
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1320116

توصيات
يطالب مركز أندلس لدراس ااسا الوم ااسمع فم س

ا ا ال

الح ومة املصد ددرية تعدم االسد ددتمرار في النهس الذي

اتبعت األنظمة السد د د ددابقة في التعامل مع األحداث الطائفية ،من خالل التنلي عن التطبيق الحاام للقانون ت اه
مرتكيي لعمال العنف الطائفي واالس د ددتعاض د ددة عن لك تعقد جلس د ددات الص د ددلح العرفية ،والتي تش د د ل بعد اتها
ً
ً
افتودداتددا مقلقددا على سد د د د ديددادة الدددولددة ونظددامعددا القددانو ي ومبددادئ املوا نددة وعدددم التميي  ،فنقطددة البدددء لحددل هددذه
الن اعات الطائفية تتمثل في التطبيق الفوري ألح ام الدس د د ددتور والقانون ات الص د د ددلة بهذه الن عات دونما تميي
لو انتقاء.
كما يذكر املركز الح ومة املصد د د ددرية بالرجور الي التوص د د د دديات التي تععدت بها امام م لس االمم املتعدة لحقوو
اال س د ددان فيما يتعلق بعقوو االقليات وحرية الدين والعقيدة والتي ترمي الي تش د ددجيع املبادرات الرامية إلي تعزيز
االحترام والتسددامح الديني والتنور الثقافي و إ الو حوار اجتماىي لتعسددين الخطاب الديني بالتشددديد على القيم
اإلي ابية والنمو ن املشد د د ددرو للتراث الديني املصد د د ددري و ض د د ددمان احترام حرية الدين لو املعتقد لجميع موا ن ها و
تعزيز الحوار االجتمدداىي الرامي الي إنتددان خطدداب ديني يدددعم قيم التس د د د ددامح والتمدداس د د د ددك االجتمدداىي والتفدداهم
املتبادل وي در االش ددارة هنا الي ان التوص ددية الوحيدة في هذا الس ددياو التي لم تقبلعا او تهيدها الح ومة املص ددرية
تش د ل كامل هو التوص ددية الخاص ددة بوض ددع حد لالفالت من العقاب علي ان هاك حقوو االقليات الدينية وخاص ددة
االوضار الالامة ملمارسة حرية العبادة كما لو ان الح ومة املصرية لديها يقين واضح تعدم قدرتها او رغب ها علي
فرض سيادة القانون ومعاسبة الجناة في الق ايا الخاصة باالحداث واالعتداءات الطائفية.
ويهكددد املركز على ض د د د ددرورة إي دداد حلول ويلددة املدددي لألامددات الطددائفيددة في مص د د د ددر تتمثددل في عمددل براما و نيدة
لتعزيز دور القانون والتأكيد علي مسد د د ددألة املسد د د دداواة واملوا نة وتعزيز االحترام والتس د د ددامح الديني والتنور الثقافي
وضد ددرورة اللجوء ملهس د دسد ددات الدولة في حلول االامات دون تصد ددعيد او اس د دتندام للعنف املنظم او غير املنظم في
تلك الحاالت وضدرورة مراجعة القوانين الخاصدة بعرية بناء الكنائس ودورة العبادة في مصدر واللوائح التنفيذية
الخاصة بها لجعلعا اكثر مرونة واتساقا مع الوضع الحالي .كما يهكد علي ضرورة العمل علي رلب الصدر وضرورة
تأمين األقبا وممتل اتهم التي قد ت ون معرضد ددة ألي رجوم لو اعتداء مما يزيد حاالت التهجير القسد ددري لألسد ددر

القبطيدة ويش د د د دعدل التوتر بين منتلف األ راف ،كمدا يطدالدب املركز ب د د د ددرورة توقيف الجنداة وتقدديمعم للعددالدة
ً
فورا.

