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 مقدمة

لة بناء الكنائس ودور العبادة في مصر امر جدلي يسبب الكثير من االحداث أعلي مدار عقود متواصلة  ظلت مس

  .والعنف الطائفي ويتسبب االفالت من العقاب وتراخي سلطة الدولة وتطبيق القانون في استمرار هذه املسالة 

لتلك  كان اغلب الظن خالل فترة حكم مبارك وما تاله من املجلس العسكري وحكم االخوان ان الحل السحري 

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

الخاص ببناء وترميم الكنائس ، 2016لسددددددددددددددنة  80ر القانون رقم اصددددددددددددددداعامين على مرور  على الرغم من

ترحيب كبير من جانب مسددددددددوولي الدولة ولع دددددددداء م لس سدددددددد  و ، 2016سددددددددبتم ر  28الذي صدددددددددر في  ،وملحقاتها

مندذ  ضدددددددددددددددد االقبددا  لم تتوقفالتي تمددار  عمددال العنف الطددائفي لإال لن  ،القيددادات القبطيددةوعدددد من  النواب

فيما يتعلق ببناء الكنائس منذ  ، خاصددددددددددددددةاملشدددددددددددددداكل القائمةإصدددددددددددددددار هذا القانون، والذي عول علي  الكثير لحل 

بنددداء عليددد  تم ري  ترخي  بنددداء الكندددائس  والدددذي 1856ف راير  فيصددددددددددددددددددور الخ  العمدددايو   للددددولدددة العثمدددانيدددة 

، وهو الحق الذى انتقل لرل  الدولة املصدددددددرية تعد االسدددددددتقالل وان هاء بما العثما يوترميمعا بموافقة السدددددددلطان 

وضدددددععا وكيل واارة الداخلية املصدددددرية لبناء الكنائس  التيوهى الشدددددرو  العشدددددرة « باشدددددا العزبي»عرف تشدددددرو  

 .1934عام 

 وانقسدداما بين االقبا وقد 
ً
، ففي الوقت الذي اعت ره البعض قفزة كبيرة انفسددعم لثار هذا القانون جدال

مرتبطدة بدالصددددددددددددددعويدات التي تواجععا إلى األمدام، واند  يعمدل على إءهداء مشدددددددددددددد لدة االقبدا  القدائمدة مندذ ععود  ويلدة 

عمليدددة بنددداء وترميم الكندددائس، ويدددالتدددالي يسدددددددددددددددداهم في تقليدددل حددددة التوترات والعنف الطدددائفي املرتب  بممدددارسددددددددددددددددة 

وي ددددددع عراقيل ، الديني بين املوا نين املصددددددريينينية، رلي في  آخرون تكريسددددددا للتميي  املسدددددديعيين شددددددعائرهم الد

، والتي تظعر تشددددددد ل جلي في التعقيدات تعترض حق املوا نين املصدددددددريين األقبا  في ممارسدددددددة شدددددددعائرهم الدينية

 األمنية واإلدارية التي تعترض بناء الكنائس في مصر. 

 واضددددددددددددددح لحق اال سددددددددددددددان في الحرية واألمان وتمثل االعتداءات الطائفية التي 
ً
ترتكب ضددددددددددددددد االقبا  ان هاكا

الدسددددتور املصددددري واملواثيق الدولية  وحرية العقيدة وممارسددددة الشددددعائر الدينية املنصددددوص عل ها في   الشددددخ دددد ي

 الح ومة املصددددددددددرية بأراداتها الحرة لمام  تععدت بها الخاصددددددددددة بعقوو اال سددددددددددان، وكذلك التععدات الطوعية التي 

م لس حقوو اال سددددددددددددان باألمم املتعدة في ختام الجولة الثانية لالسددددددددددددتعراض الدوري الشددددددددددددامل لسددددددددددددجل حقوو 



توصيات تتعلق جميععا بتعزيز  9، حيث تععدت الح ومة بتنفيذ ما ال يقل عن 2015اال سان في مصر في مار  

ذه الحقوو ومواصدددددددددلة تشدددددددددجيع حماية حقوو األقليات الدينية، ووضدددددددددع حد للفالت من العقاب على ان هاكات ه

 ودعم املبادرات واأل شطة الرامية إلى تعزيز االحترام والتسامح الديني.

رصدددددددد قد لصددددددددر تقرير عن العنف الطائفي  مركز اندلس لدراسااااااسا الومااااااسمع فم س  اااااا  ال   وكان 

ل هددددذا التقرير ، ويددددالتددددالي يتندددداو 2016يوليو  حتى 2014الفترة من يونيو  االحددددداث الطددددائفيددددة التي وقعددددت خالل

، إلى جانب معرفة إلى لي 2018سددددددددددددددبتم ر  حتى 2016الفترة من لغسددددددددددددددطس االحداث الطائفية التي وقعت خالل 

 .، ومن الجلسات العرفيةمدي حد قانون بناء الكنائس من هذه االحداث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هل منع القانون االعتداء على االقباط 

للمسدددددحيين سدددددببا في كثير من لحداث العنف الطائفي، وعلى ظل بناء الكنائس وممارسدددددة إقامة الشدددددعائر 

الرغم من ان هدف رئيسدددددد ي من اسددددددباب اصدددددددار قانون بناء الكنائس هو الحد من االحداث الطائفية التي ترتكب 

لعدددذه األسددددددددددددددبددداب، إال لن مندددذ صدددددددددددددددددور هدددذا القدددانون وحتى ا ن لم تتوقف االعتدددداءات الطدددائفيدددة املرتبطدددة ببنددداء 

دها لو احتمال تعول لحد املبا ي إلى كنيسددددددة لو ممارسددددددة إقامة الشددددددعائر لو الصددددددالة داخل مبني الكنائس لو وجو 

 تاتع للكنيسة لو حتى داخل بيت لحد املسحيين.

لم يعل مشددكالت بناء الكنائس، بل لن مشددكالت بناء وترميم الكنائس ما لن قانون بناء وترميم الكنائس 

ثلة واضدددحة على التعنت الح ومي ضدددد األقبا  في موضدددور بناء وترميم االت مسدددتمرة تعد صددددور القانون، واالم

الكنددائس، كمددا حدددث في وقف البندداء في مبني خدددمددات بمدددينددة السددددددددددددددالم في معددافظددة القدداهرة، رغم اندد  تم تقددديم 

  لب ترخي  البناء منذ ثالث سنوات، ولم يصدر حتى ا ن.

تشددددددعرين، تم االعتداء على مناال لقبا  وحرو م دددددديفة ، لي تعد صدددددددور القانون 2016وفي ءهاية نوفم ر 

الذي ي دددم األاهر والكنائس املصدددرية، وتم خالل   تقام ف ها الصدددلوات الدينية، وعقدت جلسدددة لددددددددددددددددد  بيت العائلة 

االتفاو على وقف الصددددددالة في امل دددددديفة، وفي مدينة بني مزار بمعافظة املنيا، تم تنظيم مظاهرات داخل مدرسدددددة 

 من قيام واارة التربية والتعليم بالدفار عن قراراها است ابت اعتراضا على 
ً
تعيين مديرة مدرسة مسيعية، ويدال

 .1لألصوات املتشددة وللغت قرارها. فعل تعد هذا نتوقع خيرا من هذا القانون؟

والوقائع السدددددددابقة لتعامل الدولة مع ق دددددددية بناء الكنائس تشدددددددرث التنوف الكبير لدي كثير من االقبا  

ملعتمين بالشدددددأن القبطي والكثير من الحقوقيين بل املدافعين عن الدسدددددتور من لن هذا القانون يعمل على منع وا

رغم لن قرار رئيس الجمعوريددة رقم او على األقددل الحددد من االعتددداءات الطددائفيددة التي ترتكددب بعق االقبددا ، ف 

لسددددلطات دون الحاجة لتصددددريح مسددددبق، سددددمح بءجراء لعمال الترميم للكنائس بم رد إخطار ا 2005لسددددنة  391

إال لن األجعزة األمنية قامت بوقف لعمال ترميم لكنائس حصددددددددلت بالفعل على تراخي  بالترميم، وهو ما حدث 

حين لمر جعدداا مبدداحددث لمن الدددولددة بوقف لعمددال ترميم كنيسدددددددددددددددة رئيس املالئكددة مينددائيددل بقريددة  2008يوليو  في

                                                           
 .2017يناير  1بناء الكنائس: االزمة مستمرة، جريدة الوطن،  1

https://www.elwatannews.com/news/details/1735562 

https://www.elwatannews.com/news/details/1735562


لغسددددددددددطس من نفس العام تعرضددددددددددت ثالث  سدددددددددداء لل ددددددددددرب من قبل مندوب ، وفى حماديالتاتعة ملركز ن ع   هو 

بمعافظة بنى سدددويف إلصدددالث   دشددداشدددا الشدددر ة تعد لن حاولن إدخال كمية من الرمال إلى داخل كنيسدددة قرية 

لرضددددي ها املتصدددددعة، وفى شددددعر يناير من نفس العام لوقفت لجعزة األمن بنفس املحافظة عمليات ترميم كنيسددددة 

مدخل كنيسدة العذراء بأسديو  تدخل مسداعد  في خشديي.. بل اسدتدىى تركيب صدليب  وش الباب  مارمينا بقرية

، وبعد مفاوضددددددات لم تتم إاالة الصددددددليب  اسددددددتياء املسددددددلمين واير الداخلية باملحافظة واملطالبة بءاالت  ألن  يثير 

 .2لكن الكنيسة وافقت على عدم إضاءت 

 فيهذه الوقائع ال ترد فق  على السددددددددددددددهال السددددددددددددددابق لكلها لي ددددددددددددددا تشددددددددددددددير إلى  ريقة تعامل الدولة ممثلة 

لن االعتراض على إقامة املسدددددددددديعيين للصددددددددددالة لم يكن من املسددددددددددلمين ، حيث مسددددددددددهول ها مع ق ددددددددددية بناء الكنائس

لحد املناال لو  في لكثر من حالة هم من يرف ددددددددددددددون ت مع املسدددددددددددددديعيين للصددددددددددددددالة فيالدولة  ممثليفعسددددددددددددددب بل إن 

الدولة هو العامل  ممثلييقومون بءلقاء القبض على املصددددددددلين والتعقيق مععم، وفى كثير من الحاالت كان رفض 

خندو واحد مع  فيعلى إعالن رف دددددددددعم إلقامة املسددددددددديعيين صدددددددددلواتهم نتي ة للشدددددددددعور بالوقوف  لألهالياملشدددددددددجع 

عمليات التعريض ضددددددددد وجود مبنى  فيضددددددددبا  الشددددددددر ة  حاالت تور  ف هاوقد رصدددددددددت تقارير حقوقية  الدولة.

لقيمت في  الصددلوات  الذيم ان ما، وفى كل الحاالت كانت لجعزة األمن تقوم بءغالو املبنى  فيلصددالة املسدديعيين 

ووضددددددع حراسددددددة لمام  ل ددددددمان عدم تكرار الصددددددالة، كذلك قامت السددددددلطات بمنع املسدددددديعيين من ترميم كنائس 

 .3لب إاالة صلبان من عل هاقائمة ومرخصة لو حتى  

 عن  ي قبدددل  حيدددث يواجددد   
ً
ويدددالتدددالي فدددءن قدددانون بنددداء وترميم الكندددائس لم يغير من واقع االقبدددا  كثيرا

بالتميي  والفرا الطائفي، فمنذ صددددددددور هذا القانون وقع ما يزيد على ن لامات تتعلق في األسدددددددا  ا   حتىاالقبا  

وجاءت ردود الفعل على نعو مشدددددددددددددداب  لردود الفعل املعتادة من قبل،  من لعمال العنف الطائفي على األقل، 15

 من حيث االعتماد على الحلول واملقاريات العرفية وتنعية دور القانون، وإفالت الجناة من العقاب.

وكان قد تقدم عدد من املمثلين القانونيين للكنيسددددددددددددددة األرثو كسددددددددددددددية بطلبات إل شدددددددددددددداء كنائس في منا ق 

ون وال توجد ف ها كنائس، مطالبين بالحصدددددددددول على موافقة املحافع املخت  تعد اسدددددددددتيفاء يعيش ف ها مسددددددددديعي
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باقي الشددددددرو  واملوافقات الالامة، وت اهلت الجعات الرسددددددمية الرد على التراخي  سددددددواء بءصدددددددار املوافقات لو 

لربعة شددددعور، وفي حالة رف ددددعا، بالرغم من ن  القانون في داملادة الخامسددددةز على إلزام املحافع على الرد خالل 

الرفض ي ون  لك مسددددببا. وقد لفاد عدد من األسدددداقفة اءهم توجعوا بالسددددهال تشدددد ل مباشددددر إلى املحافع ومدير 

األمن عن اإلجراءات الجدددديددددة، واملعدددايير التي سددددددددددددددي ري العمدددل بهمدددا، ف دددان الرد لنددد  سددددددددددددددتطبق نفس اإلجراءات 

ألمنية لتقييم الحالة املنية، وعلى لسدددددددداسددددددددعا سدددددددديتم قبول لو القديمة، ولن املحافع سددددددددحيل الطلب إلى الجعات ا

 رفض الطلبات.

، بطلب 2016ديسدددددددددددددم ر  29وعلى سدددددددددددددبيل املثال، تقدم جرجس اكريا باعتباره املمثل القانو ي املفوض في 

 للقانون، مع جميع املسدددددتندات 
ً
جديد لبناء كنيسدددددة في ن ع  راو شدددددنودة  بمركز  عطا بمعافظة سدددددوهان، وفقا

والرسدددددددددددومات العندسدددددددددددية ملبني الكنيسدددددددددددة، وتوقيع للف موا ن بالقرية يطلبون سدددددددددددرعة بناء الكنيسدددددددددددة، لوية املط

فامتنع معافع سددوهان عن إصدددار ترخي  البناء بدون سددبب واضددح. مع العلم لن عدد املسددحيين في ن ع راو 

للكنيسددددددددة يسددددددددكنون في منطقة موا ن كما جاء في األوراو املقدمة من املمثل القانو ي  3500شددددددددنودة يبل  حوالي 

، والتي تقع وسدددددددددد  مناال االقبا ، 1971واحدة، وينتظرون بناء كنيسددددددددددة لعم على األرض املخصددددددددددصددددددددددة منذ عام 

 إلى واارة الداخلية ومديرية األمن لبناء الكنيسدددددددة على مدار  30مشددددددديرين إلى لءهم تقدموا بأكثر من 
ً
سدددددددنة  46 لبا

 .4دون فائدة

أن القبطي لن األمر ااداد سددددواء بصدددددور قانون بناء وترميم الكنائس، الذي ويري حقوقيين معتمين بالشدددد

 قانونيا للممارسددددددددددددددات 
ً
جاء على نعو يرسددددددددددددددا ويعمق ثقافة التميي  الديني بين املوا نين، ب انب لن  وضددددددددددددددع إ ارا

 من عناصدددر االامات الطائفية في مصدددر
ً
 رئيسددديا

ً
غاية  عن  ريق ترتيب شدددرو ، القديمة التي كانت تشددد ل عنصدددرا

 تشددد ل شدددب  حصدددري لألجعزة إفي التعقيد إلقرار بناء كنيسدددة جديدة، و 
ً
سدددناد معمة تنظيم بناء دور العبادة عمليا

 .5األمنية، فيما يعد وصفة جاهزة إلعادة إنتان ظواهر العنف الطائفي مرة اخري 
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رة التطرف كمدددا لن الح ومدددة املصددددددددددددددريدددة لم تتندددذ من الخطوات واإلجراءات مدددا يلزم ملقددداومدددة جدددذور ظددداه

والطائفية، بداية من إعادة هي لة منظومة التعليم واسددددددددددددتعداث منارس تعليمية ترسددددددددددددا ثقافة التعددية وقبول 

 بتفكيك الحواضدددن االجتماعية والثقافية التي تسددداعد على نمو التطرف واإلرهاب، وءهاية باإلصدددالث 
ً
االخر، مرورا

في  -وحدددهددا- ددانددب الحلول األمنيددة التي في الغددالددب تفشدددددددددددددددل الددديني ال ددددددددددددددروري ملجددابهددة األيددديولوجيددة اإلرهددابيددة، ب

 ليس فق  للمسحيين، ولكن للم تمع ك ل. 
ً
  مواجعة ظاهرة اإلرهاب والتطرف، الذي ال يمثل تهديدا

ان قانون بناء الكنائس قد ت دددددددمن ثالث مواد تناولت لوضدددددددار الكنائس واملبا ي الخدمية  وعلى الرغم من

عليددا في الصددددددددددددددالة وتقددديم الخدددمددات الدددينيددة إلى املسدددددددددددددديعيين، ولكلهددا مقددامددة بدددون وييوت الخلوة املسددددددددددددددتندددمددة ف

رسدددددمية، ونصدددددت على تشدددددكيل لجنة لتوفيق لوضدددددار الكنائس خالل فترة امنية وت دددددمنت عدة شدددددرو   تراخي 

، بتشددددددددددددددكيددل لجنددة توفيق 2017لسددددددددددددددنددة  199قرار رئيس الواراء رقم صددددددددددددددددر  2017يندداير  26ملنح الترخي ، وفي 

برئاسدددددة رئيس الواراء وعشدددددرة لع ددددداء   الكنائس املنصدددددوص عل ها في القانون، حيث جاء تشدددددكيل اللجنةلوضدددددار 

سددددددددددددددتدددة من الواراء هم الددددفدددار واإلنتدددان الحربي، اإلسدددددددددددددد دددان واملجتمعدددات العمرانيدددة، التنميدددة املحليدددة، الشددددددددددددددوون 

العدامدة، والرقدابدة اإلداريدة،  القدانونيدة وم لس النواب، العددل ا ثدار، كمدا ضددددددددددددددمدت اللجندة ممثلين عن املخدابرات

 االمن الو ني بواارة الداخلية، باإلضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة املعنية. 

 األمنية، بما يثير الشددددددد وك حول اتبار 
ً
غير لن هذه اللجنة سددددددديطرت عل ها الجعات الح ومية، خصدددددددوصدددددددا

فيما ين  بناء الكنائس، السددديما لن  نفس السدددياسدددات القديمة بتغليب النظرة األمنية على عملية اتنا  القرار

لصددددددددوات للح ومة مقابل صددددددددوت واحد للطائفة املعنية،  10اللجنة سددددددددتتنذ قراراتها باألغلبية، ما يعني لن هناك 

، وهددل كددل  ددائفددة سددددددددددددددي ون لعددا ممثددل لم ممثددل واحددد ل ددل كمددا لم يعدددد القرار مددا هيددة ممثددل الطددائفددة الدددينيددة

 حسددددددددب الكنيسددددددددة لو املنطقة الجغرافية. متغيرةه، وهل ع ددددددددويت  دائمة لم الطوائف املسدددددددديعية، وكيفية اختيار 

كما لم يعدد قرار تشدددددددددكيل اللجنة اإلجراءات التالية في حال رفض لحد الطلبات املقدمة، وما هي لوج  التظلم، 

كما لم يت ددددددددددددددمن القرار ما جاء في قانون بناء الكنائس نفسدددددددددددددد  من عدم جواا منع لو وقف ممارسددددددددددددددة الشددددددددددددددعائر 

واأل شدددطة الدينية من الكنائس واملبا ي الخدمية، وهو ما يفتح الباب للتسدددا ل حول املبا ي القديمة التي يرفض 

 .  6 لبها في حال سقو عا لو تهدمعا
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ووضددع القانون في املادة التاسددعة خمسددة شددرو  ي ب توفرها في هذه املبا ي للموافقة على دراسددة حال ها 

 ة، وهي من اجل توفيق لوضاععا باللجن

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 

ينطبق هدذا لعددمعدا وإعدادة بندا هدا، وتعنتدت الجعدات املعنيدة في منععدا التراخي  الالامدة. كمدا ال 

 .الشر  على  كنائس املناال  املوجودة في الريف ومبنية بالطوب الل ن

 لالشددددددددددددددترا ددات البنددائيددة املعتمدددة، وهو مددا يقف كددذلددك لمددام توفيق لوضدددددددددددددددار  •
ً
إقددامددة املبنى وفقددا

الكندائس املوجودة في القرى املصددددددددددددددريدة واملندا ق العشددددددددددددددوائيدة، والتي ال تطبق ف هدا قوانين البنداء 

 .لتنطي  العمرا يوخارن نطاو ا

االلت ام بال دددواب  والقواعد التي تنظمعا شدددوون الدفار عن الدولة، وهو شدددر  غير مسدددتسدددا   •

عالقددة شددددددددددددددهون الدددفددار بمنح التراخي  الالامددة  هيومفعوم من حيددث املعنى وامل ددددددددددددددمون، ومددا 

 .لكنائس

 القوانين املنظمة ألمالك الدولة العامة والخاصة. •

  تاريخ العمل بالقانون.تقديم الطلب خالل عام من  •

وتنرن هذه الشددددددددددددددرو  موات الكنائس القائمة بالفعل من إ ار توفيق لوضدددددددددددددداععا. وكان ي ب لن ين   

القانون على لن تقدم قائمة بالكنائس وتصدددددددر لعا التراخي ، ثم تتولى املهسددددددسددددددة الدينية لو لع دددددداء الكنيسددددددة 

 لحالة كل كنيسدددددددددددة ومدى توافقعا مع ا
ً
كان ي ب لن يقتصدددددددددددر بها. كما لبيوة املحلية املحيطة توفيق لوضدددددددددددععا تبعا

دور الح ومة على احترام الحق في البناء، وتعزيزه بما يكفل حرية ممارسدددددددة الشدددددددعائر الدينية، لكن القانون يمنح 

سددددلطات واسددددعة للسددددلطة التنفيذية في ان هاك حق بناء وترميم الكنائس، ويبسدددد  ليدي األجعزة األمنية على منح 

 الدينية.، ومراقبة األ شطة ولية تعديالت على املبا ي التراخي 

ان هددت املدددة املحددددة للكنددائس من منتلف الطوائف لتقددديم الطلبددات واألوراو  2017سددددددددددددددبتم ر  28وفي 

واملسددددددددددددددتندددات إلى لجنددة توفيق لوضدددددددددددددددار الكنددائس، ووفقددا لتقددارير حقوقيددة فددءن الكنددائس الثالث األرثو كسدددددددددددددديددة 

 لدب تقنين لكندائس ومبدا ي خدمات قائمدة بالفعدل، إال لن اللجنة  3730تقددموا بنعو  واإلن يليدة وال داثوليكيدة



 64كنيسددة و 102حالة فق  د 166، على تقنين لوضددار 2018ابريل  16العليا لتقنين لوضددار الكنائس وافقت في 

 .7مبني خدمي تاتعز

 ملش لة استع  ى حالعا لعشرات السن
ً
 من لن ي ون هذا القانون حال

ً
ين، لصبح لهم العراقيل التي فبدال

تعترض حق املوا نين املسددددددديعيين في ممارسدددددددة شدددددددعائرهم الدينية، والتي تظعر تشددددددد ل جلي  في التعقيدات األمنية 

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

 لطائفة دينية من املوا نين، 
ً
ما تواجع  هذه  ولكنوإن كان ما سددددددددددددددبق يتعلق بعق ي ب لن ي ون مكفوال

 لطبيعدة عوائق ممدارسدددددددددددددددة حريدة الددين واملعتقدد تشدددددددددددددد دل عدام لبداقي 
ً
 كداشددددددددددددددفدا

ً
الطدائفدة من ان هداكدات تمثدل نمو جدا

 مصر. فيالطوائف واألقليات الدينية 
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 إصدار القانوناالحداث التي وقعت بعد 

ولم تتوقف احداث العنف الطائفي التي وقعت ضدددد اقبا  سدددواء  2016منذ اصددددار القانون في سدددبتم ر 

 ويمكن رصد هذه االحداث كالتالي  في لحد بيوت املسحيين،تسبب بناء كنيسة لو إقامة الشعائر الدينية 

 أحداث قري  دمشسف  سشم:

، رور مسددديعيو قرية  دمشددداو هاشدددم  بمعافظة املنيا 2018لغسدددطس  31في صدددباث يوم الجمعة املوافق 

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، 

 من   عادل سددددددددددديد راو دوإضدددددددددددرام الني
ً
عاماز ، مدر ، ب رث قطعي في 54ران في تعض ممتل اتهم كما لصددددددددددديب كال

عاماز، ب رث قطعي في الشدددفة العليا، ولصددديب كذلك لحد رجال اإل فاء،  45فروة الرل ، وف دددل عطية ن يب د

شدددددددددار لحمد الفولي قررت نيابة مركز املنيا تعت إشدددددددددراف املسدددددددددت  .وتمت معالج هم داخل مسدددددددددتشدددددددددف  املنيا العام

ليام على  مة التعقيقات،  4م هًما من قرية دمشدددددداو هاشددددددم،  19عبس باملحامي العام لنيابات جنوب املحافظة، 

على لن يعاد إعادة عرضدددعم على النيابة، التهامعم بءثارة الشدددغب واالعتداء على آخرين في لحداث التوتر الطائفي 

مشددددددددتبًها ف هم  38مصددددددددادر لمنية، إن  للقي القبض على عات حسددددددددب تصددددددددريو  .تسددددددددبب االعتراض على بناء كنيسددددددددة

، م دديًفا لن  جرى فعصددعم جميًعا وتقرر إحالة 2018اغسددطس  31صددباث الجمعة عقب املناوشددات التي وقعت 

 ملهم إلى النيابة العامة التي لصدرت قرار الحبس. 19

ام بدددالهجوم وتم إبال  الجعدددات وقدددد تواردت لنبددداء قبدددل االشددددددددددددددتبددداكدددات تعددددة ايدددام عن عزم املتطرفين القيددد

املعنيدددة، ولكن قوات األمن لم تتندددذ التددددابير الالامدددة ووصددددددددددددددلدددت القريدددة تعدددد قيدددام املتطرفين بدددء الو العتدددافدددات 

التعري ددددددية والتعدي على االفراد واملمتل ات و لك اعتراضددددددا علي قيام املسدددددديعين بالصددددددالة في احد البيوت الذي 

دىى  عزيدددة من املنتظر ان يددددخدددل اوراقددد  إلي ل
 
جندددة تقنين لوضددددددددددددددددار الكندددائس وكدددان املتطرفون في قريدددة م ددداورة تددد

سددددددلطان ، قد فعلوا نفس الندددددد يء منذ لسددددددابيع، ومن بين ما تردد من هتافات لن  إنما يفعلون  لك لسددددددوة برجال 

 قرية سلطان.

 



 أحداث عزب  سلطسن:

  هم االخرين بتظاهرة قام تعض رجال قرية  عزية سددددددددلطان 2018اغسددددددددطس  25في يوم السددددددددبت املوافق 

من اهالي العزية امام كنيسددددددددة عزية سددددددددلطان لرفض صددددددددالة األقبا  بكنيسددددددددة العزية، التي دخلت لوراقعا ضددددددددمن 

املبنى تملك  مطرانية املنيا ولبوقرقاص، ويعمل اسدددددددددددددم »لجنة تقنين الكنائس، وقد لكدت مصدددددددددددددادر كنسدددددددددددددية لن 

التي وردت اسمعا بالكنائس تعت التقنين ضمن لجنة تقنين السيدة العذراء واألنبا كارا ، ولن  ضمن األماكن، 

الرغم من منالفة  لك ملبادئ حرية  علىوقد ادت تلك التظاهرة إلغالو الكنيسددددددددددددددة ومنع الصددددددددددددددالة بها  الكنائس.

 افراد ثم تم االفران علهم في سياو ال هدئة.  3 علىالدين والعقيدة وقامت قوات االمن بالقبض 

 :بإس سق  يالزنأحداث قري  

شعدت قرية الزنقة باسنا باألقصر ت معر  2018اغسطس  23في سياو متصل في يوم الخميس املوافق 

هذه الكنيسدددددددددة تم تقديم لوراقعا للجنة تقنين لوضدددددددددار الكنائس من مسدددددددددلمو القرية امام كنيسدددددددددة العذراء مريم و 

 ملهم.  يا علىملت معرين دون القبض وقام االمن بتفريق املوا نين ا .التاتعة ملجلس الواراء لتقنين لوضاععا

القس مينائيل لنطون، ممثل الكنيسددة األرثو كسددية في لجنة تقنين الكنائس، في تصددريح  ووفقا لتصددريح

، إن كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الزنيقة ، بمركز إسنا، وكنيسة األنبا كارا  تعزية «الدستور »خاص لددددددددددددددد

ن الكنائس التي قدم ها سددددددددددددددلطان باملنيا قدمت لوراقعما بالفعل إلى لجن  تقنين الكنائس، إلى جانب عدد كبير م

 اإليبارشية.

 احداث قري  بني م ين بمحسفظ  بني سوي 

الواقعة بمركز الفشدددددن في معافظة بني سدددددويف   بني منين لحرو عدد من لهالي قرية ، 2018ابريل  16في 

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

هذه آخرين، على خلفية  10لربعة ليام وضددددددددب  وإح ددددددددار شددددددددخصددددددددا  20 حبسكانت نيابة الفشددددددددن قررت 

لقبا  القرية، إن  لحدوقال  مسدددددددلًما، ولءهم يواجعون تهم الت معر وإثارة الشدددددددغب. 11تسدددددددعة لقبا  و ،االحداث

جعددات التعقيق وجعددت لألقبددا  الخمسدددددددددددددددة املقبوض عل هم تهم إحراو مندداالعم، فيمددا جرى القبض عل هم لثندداء 



لن هددددذه و د لن للق  تعض األشددددددددددددددخدددداص على مندددداال األقبددددا  اجدددداجددددات مولوتوف لحرقعددددا، إ فددددا هم للحرائق تعدددد

 البيوت كانت مس ونة باألسر القبطية.

، إن األمر يعود إلى األربعاء املاضدددددد ي، حين اسددددددتدعاه قسددددددم شددددددر ة الفشددددددن، وهدده لمين شددددددر ة لضددددددافو 

الكنسدددددددددددد ي، رغم لن لقبا  القرية  في املبنى« بدون ترخي »يدىى معمد رييع، لن  سدددددددددددديبل  عن  تسددددددددددددبب صددددددددددددالتهم 

 يصلون في هذا املبنى منذ عشر سنوات.

لن لمين الشددددددددددددر ة  لب من لقبا  القرية التنسدددددددددددديق مع لمن الدولة وعدم الصددددددددددددالة في املبني، وفي »  وقال

اليوم التالي للق  األمن القبض على م دي رشدددددددددددددددي لبيب ابن املالك القديم للمبنى الكنسدددددددددددددد ي، والذي باع  لألنبا 

، موضددددحا لن «تعقد بيع مسددددجل باملحكمة، تغرض الصددددالة في املبنى 2010إسددددطفانو ، لسددددقف ببا والفشددددن في 

ضددددددددددددمن حصددددددددددددر للكنائس واملبا ي الكنسددددددددددددية التاتعة ملركز  2017لنبا املنطقة قدم لوراو املبنى الحقا في سددددددددددددبتم ر 

 ، لتوفيق لوضاع .2016سبتم ر  28الفشن، تعد صدور قانون بناء وترميم الكنائس وملحقاتها في 

لن القسددددددددددددددم  لددب من ابن املددالددك القددديم للمبنى توقيع قرار إاالددة، وحين رفض ألندد  ليس لدد  الحق  وتدداتع 

ح دددددددددر مسدددددددددهولون رسدددددددددميون  وان قانوًنا في  لك، حرر القسدددددددددم مع دددددددددر إيقاف لعمال تعت دعوى إثارة الفتنة، 

ال مشددددددددد لة بءقامة الصدددددددددالة بالكنيسدددددددددة، لكن لبناء الفتتاث مسدددددددددجد بالقرية، ولخ ر املسدددددددددهولون لقبا  القرية لن  

، لثناء اجتمار للصدددددددالة باتصدددددددال هاتفي يعذرهم من اعتداء على الكنيسدددددددة، سددددددداء اليوم التاليالكنيسدددددددة فوجووا م

  .فأخلوا املبنى، ولكن األمر تطور إلى اعتداءات  الت عدة مناال ومعال مملوكة ألقبا 

سددددة لكن اعتدوا على بيتي بالطوب واملولوتوف، وشددددبابيك البيت رغم إ ي سدددداكن على تعد كيلو من الكني 

لتكسدددرت، وكنا مرعويين لنا ولوالدي، وينتي جت  وية في رلسدددعا، وما كنتش عارف حتى لخرن لروث ب ها اإلسدددعاف 

، قددال لن األمن وصدددددددددددددددل تعددد ثالث سددددددددددددددداعددات من االشددددددددددددددتبدداكددات، وللق  القبض على عدددد من املسددددددددددددددلمين  في املركز  

 بالقرية.واألقبا  

  
ً
لنا مش عارف نروث فين؟ إحنا »ولضدددددددددددددداف لن  هارب هو ولحد إخوت ، فيما قبض على لا آخر ل ، قائال

لي  يتم االعتداء عليا ولبق  هريان وسايب شغلي وييتي عشان انا  مش من حقنا نصلي؟ هو إحنا مش مصريين؟ 

 «.تس بصلي ويقول يا رب؟



حين علم لهالي القرية الخميس املاضدددددد ي عن  تبدلاالحداث  انالقرية،  يمسددددددل  لحدعلى جانب اخر قال 

ولوضدددددددددددددح،   ريق جعات لمنية بوجود كنيسدددددددددددددة لم ي ونوا على علم بها، ولم تعصدددددددددددددل على موافقة الجعات املعنية.

تدخل حكماء القرية في تهدئة األمور. وفي يوم الجمعة شدددددددارك لقبا  ومسدددددددل ي القرية بمناسدددددددبة افتتاث مسدددددددجد، 

كانوا »قام م موعة من األ فال بمناوشددددددددددددات لمام تعض مناال األقبا ، الذي وصددددددددددددفعا بقول   وفي يوم السددددددددددددبت 

، م ددديفا لن لحد األهالي األقبا  ل لق عيار ناري في العواء من فوو سدددطح من ل ، «ب هزروا وملا رشدددينا مياه مشددديوا

 .8ما استفز األهالي فعدثت املناوشات

 :9احداث قري  كوم اللوفي بمحسفظ  امل يس

على لقبدا  تعدد ان هدا هم من    بمعدافظدة املنيداكوم اللوفي اعتددى عددد من لهدالي قريدة  ،2017إبريدل  3في 

تعد الحصول على موافقة شفوية   متري  فع يعيد  داخل من ل ملك ملوا ن يدىى   خميس الععد صالة قدا  

ية سددددددددددددددمالو ، وللق  املعتدون من لجعزة األمن بءقامة مذبح متنقل، ويع ددددددددددددددور القس داود ناشددددددددددددددد وكيل مطران

في اليوم التدددالي جالجمعدددة العظيمدددةج ت معر عددددد من  .الحجدددارة على جمع األقبدددا  ولصدددددددددددددديدددب لربعدددة ملهم ب روث

ا حول تعض منداال األقبدا ، الدذين  األهدالي في شددددددددددددددوارر القريدة مرددين هتدافدات عددائيدة، لكن فرض األمن كردوندً

وقال لحد لقبا  القرية وشدددددددددددددداهد . من وقور اعتداءات جديدة اوفبقوا داخل مناالعم، ولم ينرجوا للصددددددددددددددالة، خ

لم نكن  عرف لين نصدددلي خالل احتفاالت لسدددبور ا الم، حتى تلقينا توج هات لمنية بالصدددالة في من ل عيد  عيان  

 فع ي، لكن  لعنا من الصدددددددددددالة لقينا مسدددددددددددلمين من القرية يرمون علينا الطوب، ويهتفون، كانوا بي عقوا وييقولوا

إلحقوا املسددددددددددددديعيين بيصدددددددددددددلوا.. املسددددددددددددديعيين بيصدددددددددددددلوا.. ودي حاجة توجع لكتر.. إءهم مش مثال بيقولوا إننا بنعمل 

  .أل ده إحنا بنصلي ..جريمة مثال

ولوضددددح شدددداهد العيان لن لقبا  القرية كانوا خالل الفترة املاضددددية يقصدددددون القرى املجاورة للصددددالة مع 

القرى من املسددددددددلمين، راف ددددددددين قدوم مسدددددددديعيين من خارن قراهم للصددددددددالة ، قبل لن يعترض لهالي تلك مسدددددددديع ها

عندهم، ولضاف لن االعتداءات ضدهم حدثت في وجود قوات األمن التي قامت بالفصل بين املعتدين واملعتدى 
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وقددال إندد  في مسددددددددددددددداء اليوم  اتدد  تم حرو بيوت غير  .عل هم، واكتفددت بتفريق املعتدددين دون القبض على لي ملهم

نة وموجودة على ل راف القرية، ومملوكة ألقبا . جدير بالذكر لن قرية كوم اللوفي شددددددددددددعدت اعتداءات مسدددددددددددد و 

تعد حرو  2016من عدد من األهالي على األقبا ، وغلق مبنى ملك املطرانية كان منصدددددددددددددد  للصددددددددددددددالة، في يونيو 

القرية املسدددددلمون اسدددددتمرار بيوت مملوكة لألقبا  تعد شدددددائعة تعويل من ل لكنيسدددددة، وبعدها رفض ممثلو لهالي 

الصدددددالة في هذا املبني، فاضدددددطر األقبا  إلى قطع مسدددددافة  ويلة للصدددددالة بكنائس لخرى بقرى م اورة، إال لن  تم 

منععم من دخول هددددذه القرى تعددددد رفض تعض لهددددالي هددددذه القرى دخولعم والت مع للصددددددددددددددالة، ف ددددددددددددددال على لن 

م هًما  19وخالل هذه األحداث قب دددت قوات األمن على  الكنائس بهذه القرى صدددغيرة وتتسدددع للمصدددلين بصدددعوية.

وقامت النيابة بءخالء سبيلعم على  مة الق ية، وتععد األمن بفتح املبنى املغلق بالقرية إلقامة الشعائر الدينية 

ورغم عقد األمن ثما ي جلسددددددددددددات مع لهالي القرية إلقناععم بالسددددددددددددماث  2016ف ها، إال لن  منذ شددددددددددددعر لغسددددددددددددطس 

وكان هناك بيان منسددددددددددددوب لبعض لهالي القرية من املسددددددددددددلمين  .بالصددددددددددددالة باملبنى إال لءهم فشددددددددددددلوا في  لكلألقبا  

لن يصددلي األقبا  في مبنى من  ابق واحد وال  :بنصددوص شددرو عم للموافقة على بناء كنيسددة لألقبا  ن   على

ا، وال يرفع عل ها صددددددددددددلباًنا، على لن ت ون خارن القرية، و لك هو  يوضددددددددددددع علي  اسددددددددددددم القرية، وال منارة، وال جرسددددددددددددً

اللجنة تعمل تعلم السدددددديد  السددددددبيل الوحيد للسددددددماث لعم بءقامة شددددددعائرهم الدينية، وجاء في ن  الوثيقة عبارة 

، بينما نف  اللواء عصددددددام البديوي معافع املنيا، في تصددددددريعات، معرفت  بها، ولكد في بيان رسدددددد ي لن ما  املحافع

لتعديد لماكن إقامة األقبا  لشدددددددعائر الصدددددددالة بقرية   لجنة لم الشدددددددمل رعايت  تداول  عدد من النشدددددددطاء حول 

كوم اللوفي لحل األامة التي ت ددت بين األقبا  واملسددددددددددددددلمين عار، تماًما من الدددددددددددددددحة ولضدددددددددددددداف لن تدخل لجعزة 

ي عدددة الدددولددة لم يددأتف إال لفرض السدددددددددددددديطرة واألمن وتطبيق القددانون. تعرك لقبددا  كوم اللوفي عقددب األحددداث ف

نعن لقبا  كوم اللوفي تسددددمالو  باملنيا،  عا ي منذ سددددنوات " مسددددارات حيث لصدددددروا بيانين، األول ن  على لن

 ويلة، من الحصدددددول على لتسددددد  حقوقنا التي يوفرها لنا الدسدددددتور، وهى الصدددددالة وإقامة شدددددعائرنا، في م ان آمن 

ننددداضددددددددددددددددل من لجلددد  مندددذ سددددددددددددددنوات ال يتوفر لندددا  يوفر الكرامدددة لندددا وأل فدددالندددا وكجدددائزندددا، و لكن هدددذا الحق الدددذي

كموا نين مصدددريين، وعندنا توقفت ا  ان لسدددمار لصدددواتنا وغاب القانون عن حمايتنا وتبنرت الوعود الزائفة 

رغم لننا دفعنا ثمن ًا بعرو مناالنا واالعتداء علينا في شدددعر يونيو املاضددد ي ملجرد شدددائعة عن قيام فالث ببناء من ل  

  .كنيسةبهدف تعويل  ل



إخالء سددددددددددددددبيددل امل همين في لغسددددددددددددددطس املدداضدددددددددددددد ي، وتم قددذف مندداال األقبددا  بددالحجددارة  البيددان  وبعدددوتدداتع 

واضددددددددطرت تعض األسددددددددر للعروب من القرية، وقد تععد األمن ولع دددددددداء م لس النواب بعل األامة وتأمين األسددددددددر 

وعقد األمن  ."لم يسددددددددتطيع الوفاء بوعده ولكن شددددددددعائرنا، وانتظرنا كثيًرا  ووعد األمن بفتح املبنى املغلق ملمارسددددددددة

لكثر من ثما ي جلسددددات مع كبار عائالت القرية واألئمة والشدددديوا إلقناععم بقبول فتح املبنى و لكن في كل جلسددددة 

تنرن األصددددوات وكبار العائالت لرف ددددنا الصددددالة قائلين  غير مسددددموث للنصددددارى الصددددالة بالقرية، وتعط  األجعزة 

راء لخرى مع ال هديد و لكن لم يسددددددددددت ب املتشددددددددددددون لنداءات األجعزة الرسددددددددددمية وتارة يتم األمنية معلة لخرى وو 

  .في ظل الرفض التام من لهالي القرية لحقنا في الصددددددددددددددالة املما لة،عرض تغيير موقع املبنى ملوقع آخر كنور من 

  
ً
لل اتدرائية لن  في بيت من  نعن نرسدددددددددددددل باسدددددددددددددتغاثات لرئيس الجمعورية الذي لكد في ايارت «وختم البيان، قائال

 لحل مسددددددددددداعينا كافة فشدددددددددددل وبعد ،ن في املنيا ال يروا  لك في لن ي ون لنا الحق الدخول لبيت هللالك و ،بيوت هللا

ي مع األجعزة الرسددددددددمية باملنيا تتنذ اإلجراءات الرسددددددددمية لتنظيم وقفات واعتصددددددددام املاضدددددددد  لغسددددددددطس منذ األامة

ملقابلة الرئيس لعرض لامتنا علي  وسددددددددددوف نظل نصددددددددددلي هناك وليرى كيف  عا   بالقاهرة لمام قصددددددددددر االتعادية 

وكيف يتم قتل املوا نة وإسدددددددددددقا  لتسددددددددددد  حقوقنا بالصدددددددددددالة لعل يشدددددددددددعر بنا، ولنرى هل نعن بالفعل موا نون 

في  ثم لصدددددر لقبا  كوم اللوفي بياًنا ثانًيا .«مصددددريون لم لن املوا نة ليس سددددوى كلمات تقال في املناسددددبات فق 

تعرضنا لالعتداءات وحرو مناالنا   ظل استمرار رفض املتشددين إقامة كنيسة داخل القرية، وجاء ن  البيان

قبل عام، ونتعرض مل ايقات  ويلة وحرمنا من حقنا في الصالة داخل القرية ألكثر من خمسة سنوات، نتشرد 

الذي ال لحد غيره يشدددددددعر بنا، وكأن الصدددددددالة إلى  من قرية ألخرى للوصدددددددول ألقرب م ان لنا حتى نرفع ليدينا إلى هللا

 سدددددددديادة تعلي لءها املفترض من دولة في ح اًما لنفسددددددددعم بوا ن    خاص  َلش من عل ها  عاقب جريمة لصددددددددبعت هللا

حرمنا من حقنا في الصالة في لسبور ا الم وصالة قدا  عيد القيامة، حيث ق ينا هذه   وتاتع البيان   القانون 

معبوسدين داخل مناالنا ونعاصدر ب هديد املتشدددين، وننتظر وعود املسدوولين منذ شدعر لغسدطس املاضد ي األيام 

بفتح مبنى مغلق تدداتع املطرانيددة، ثم في معدداولددة لحددل األامددة قددامددت املطرانيددة تشددددددددددددددراء لرض لخرى فى لحددد ل راف 

ن على رف ددددددددددددددعم في ظل دعاوى القرية وي وار املناال املسدددددددددددددديعية وحتى هذا لم ي  رضف هذا املتشددددددددددددددددين ويصددددددددددددددرو 

تعري دددية مسدددتمرة ضددددنا وتعرشدددات ال توقف، ورغم سددديطرة األجعزة األمنية على األوضدددار بالقرية ا ن، إال لن  

لم يصددددددددر موقف إي ابي من الجعات الرسدددددددمية تشدددددددأن كنيسدددددددتنا، واأليام تمر ونننددددددد ى لن تظل األوضدددددددار كما هي 



ون وكسددددر وعود الح ومة التي اعترفت بعق األقبا  في الصددددالة و وينجح املتشددددددون في االنتصددددار على دولة القان

  - :با تيو الب لقبا  كوم اللوفي  .«!لكلها غير قادرة على التنفيذ على لرض الواقع

من حقنا كأقبا   بًقا للدسدددتور لن نمار  شدددعائرنا وال سدددبيل سدددوى بفتح املبنى املغلق للكنيسدددة لو  •

 .املطرانية التي قامت تشرا ها ب وار مناال األقبا  السماث ببناء مبنى جديد على لرض

نرفض كل معاوالت املتشددددددددددددين وشددددددددددرو عم بنقل ا لكنيسددددددددددة خارن القرية حسددددددددددب مقترحاتهم والتي  •

 .ت ع املبنى في مسافة ال تقل عن كيلو ونصف من حدود القرية

، التي لحرقت في شدعر نطالب الجعات الرسدمية تسدرعة إءهاء إجراءات إدخال املرافق ملناال األقبا   •

يونيو املاضدددددددددد ي، وعددها خمسددددددددددة مناال قامت املطرانية بءعمارها وترفض الجعات املحلية السددددددددددماث 

بءدخال املرافق بل حررت منالفات ألصددحاب املناال تغرامات مالية وبع ددعم صدددر ضدددهم لح ام 

د جلسدددددددددددة ضدددددددددددرورة سدددددددددددرعة تعدي، بالسدددددددددددجن و لك من لجل إرضددددددددددداء املتشدددددددددددددين وت رير حرو املناال 

 .م هًما تعد إحال هم للجنايات منذ شعور  19للم همين بعرو املناال وعددهم 

نطالب الجعات األمنية باتنا  إجراءات صددارمة مع املحرضددين ضددد األقبا  على صددفعات التواصدل   •

ا تعض املحرضددددددددددين داخل القرية الذين لم يتم القبض عل هم  االجتماىي واألمن على علم بهم، ولي ددددددددددً

 .حتى ا ن

 4وقد تظاهر العشددددددددددددددرات من لقبا  كوم اللوفي في مقر ال اتدرائية املرقسددددددددددددددية بالعباسددددددددددددددية في القاهرة يوم األحد 

وقال  .لالحت ان على اسدددددددتمرار منععم الصدددددددالة في قري هم، ورفض املتشدددددددددين بناء كنيسدددددددة بالقرية ،2017يونيو 

ة تعد نفاد صددددددد رنا، وفشدددددددلت كافة املسددددددداىي إلقنار قررنا املجيء إلى ال اتدرائي"شدددددددنودة عادل، لحد لقبا  القرية  

  .املتشددين ببناء ا لكنيسة

و لددك لثندداء الوقفددة التي نظمعددا ، التق  اللواء عصدددددددددددددددام البددديوي معددافع املنيددا، لقبددا  كوم اللوفي 2017في يوليو

معدددانددداتهم األقبدددا  لمدددام مبنى املحدددافظدددة، حيدددث توجددد  تعض املمثلين ملهم وجلسددددددددددددددوا مع املحدددافع وشددددددددددددددرحوا لددد  

الطويلة لعدم وجود كنيسة ورفض األقبا  مبادرة لم الشمل التي  رحعا تعض األهالي بءجبارهم على بناء مبنى 

للتعبدددد خدددارن القريدددة، وهو مدددا يمثدددل عي ً ا على الكبدددار واأل فدددال واملرضدددددددددددددد ى لقطع مسددددددددددددددددافدددة خدددارن القريدددة وريمدددا 

قرية للمعافع لن هذه هي رغب هم، وقدموا مذكرة إلى ولكد لقبا  ال. يتعرضددددون للخطر لو االعتداء لثناء سدددديرهم



بنصوص موضور بناء كنيسة بقرية كوم اللوفي في امل ان املقترث خارن    املحافع وجعاا األمن الو ني قالوا ف ها

متر من الجعة الشدددددددرقية للقرية وهذا  1500متر من الجعة الغريية و 700نطاو القرية والذي يبعد علها ما يقارب 

ولعلم  .ان املقترث يوجد بأرض اراعية خالية من املبا ي وهى ملك السدددددددددددددديد مالك دهشددددددددددددددان لحد لقبا  القريةامل 

سددددددددديادتكم لن معظم صدددددددددلواتنا واجتماعاتنا الدينية تقام في فترات مسدددددددددائية، ويعرض األ فال والسددددددددديدات وكبار 

اعدات لدذلدك تم ت ميع السددددددددددددددن إلى خطر الطريق كمدا سددددددددددددددي ون عدائق كبير لح ددددددددددددددورهم هدذه الصددددددددددددددلوات واالجتمد

توقيعات من يع رون عن لقبا  القرية الذين يريدون م ان لف ل ويلتمسون من سيادتكم توفير لتس  حقوو 

ومن جانب  وعد معافع املنيا مرة لخرى بعل األامة في لقرب وقت،  . املوا نة بوجود م ان للصالة داخل القرية

 .والعمل على بناء الكنيسة

 23برئاسددة املسددتشددار معوض لحمد معمد رئيس املحكمة،  املنيا،برلت معكمة جنايات ، 2017ديسددم ر  23وفي 

مناال ألقبا ، حيث قدم الجانبان مع دددددددددددددر  4م هما من املتور ين في لحداث قرية كوم اللوفي، ولدت إلى إتالف 

 .10تصالح، ونفي املجني عل هم قيام امل همين بالتعدي عل هم

 بسلجيزة:احداث قري  كفر الواصلين 

ة  كفر الواصددددددلين  بمركز ا فيح التاتعة ملحافظة الجي ة، م ان ، هاجم عدد من لهالي قري2017ديسددددددم ر  22في 

منصددددددددددد  لصدددددددددددالة املسدددددددددددحيين بالقرية واالعتداء على موا نين كانوا يتواجدون بداخل ، لتشدددددددددددككعم من إم انية 

ة مالك ، عيد عطية، ولخي  سددددمير، فيما لم عن إصدددداب ومهجالولسددددفر تقنين وضددددع  وفقا لقانون بناء الكنائس، 

 .يصب ابن  نادي عطية. وتم  إتالف مقاعد ونوافذ بامل ان

 ملدة لربعة ليام على  مة التعقيقات في واقعة اقتعام  كنيسة األمير  15وقررت نيابة جنوب الجي ة، حبس 
ً
م هما

ت معر والبلط ة، وإتالف ممتل ات الغير، م همين، ووجعت لعم تهما بال 6تادر  . وكانت النيابة قد حققت مع 

وضددددددددرب املجني عل هم، ودخول عقار مسدددددددد ون بقصددددددددد ارت اب جريمة، ف ددددددددال عن اسددددددددتغالل الدين في إثارة الفتن 

واسدتمعت النيابة إلى شدعادة ثالثة من املوا نين املسديعيين في قرية كفر الواصدلين مَمن شدعدوا واقعة . الطائفية

وتعرض الشدددددددددددعود الثالثة العتداء بال دددددددددددرب مَمن هاجموا الكنيسدددددددددددة، بعسددددددددددب «. در كنيسدددددددددددة األمير تا»اقتعام 
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لقوالعم لمددددام النيددددابددددة. وفيمددددا غددددادر اثنددددان ملهم مقر التعقيق، احت زت النيددددابددددة املوا ن القبطي عيددددد إبراهيم 

 عطية لحين وصول تعريات األمن الو ني عن  بيعة الكنيسة، بعسب املحامي ها ي سمير

إن امل ان تقام ب  الصالة منذ ما صدرت  مطارنية ل فيح لالقبا  االرثو كس  بيان قالت في   وعقب الحادث ل

عاًما. وكانت املطرانيدة قد تقددمت بطلدب رسدددددددددددددد ي لتقنين وضددددددددددددددعد ، و لك تعدد صدددددددددددددددور قانون بنداء  15يقرب من 

افددات عدددائيددة، موددات األشددددددددددددددخدداص، الددذين ت معروا لمددام املبنى تعددد صددددددددددددددالة الجمعددة، مرددين هتدد لن، و الكنددائس

مطالبين بهدم الكنيسدددددددددددة، ثم قاموا باقتعام امل ان، وتدمير معتويات ، تعد لن تعدوا بال دددددددددددرب على املسددددددددددديعيين 

 .11 املتواجدين بها

 :12احداث قري  ال غسميش بمو سج

بمركز دار السدددددددددددددالم بمعافظة سدددددددددددددوهان عقب صدددددددددددددالة   النغاميش قام جمع من لهالي قرية  ،2016نوفم ر  25في 

الجمعة باالعتداء على مبنى كان يسدددددتندم إلقامة الشدددددعائر الدينية لألقبا ، حيث خرن عشدددددرات من املسددددداجد، 

مش عايزين كنيسدددددددددددة... بالطول  تع دددددددددددعم يرفع املددددددددددددحف، ويرددون هتافات دينية وعدائية ضدددددددددددد األقبا  ملها  

ثم بدلت م موعات متفرقة برشددددددددددددددق مناال األقبا  بالحجارة واجاجات   . بالعرض هن يب ا لكنيسددددددددددددددة األرض

املولوتوف، وشدددددددددارك مع املعتدين ل فال و سددددددددداء، بينما قام البعض بلهب معتويات تعض األكشددددددددداك التي يملكعا 

لقبدددا ، وتوجعوا إلى م دددددددددددددديفدددة الددددكتور إيهددداب تدددامر، وقددداموا بدددءشددددددددددددددعدددال النيران، التي ال همدددت معتويددداتهدددا كددداملدددة، 

 وشدديدناخسددائري فادحة، فنعن قمنا بهدم من لنا القديم إيهاب لن  وقال الدكتور . اإلضددافة إلى جران ملحق بهاب

لن املعتدين  ولضددددددددداف  آخر، ولذا نقلنا كافة األثاث واألجعزة الكعريائية بامل ددددددددديفة والجران، ولكلت  النيران تماما

لكثر من مرة، بقطع الطريق لمددامعددا وعندددمددا وصددددددددددددددلددت قطعوا امليدداه عن القريددة ومنعوا دخول سدددددددددددددديددارات اإل فدداء 

الشدددددددددر ة كان الوقت متأخًرا، حيث لم تتمكن الشدددددددددر ة من تفرقعم سدددددددددوى تعد إ الو األعيرة والقنابل املسددددددددديلة 

لسددددددددددددددفرت االعتددداءات عن تدددمير واجعددات تسددددددددددددددعددة  . للدددمور، وبعدددهددا بدددلت قوات الدددفددار املددد ي إ فدداء الحرائق

افذها، حرو م ددددديفة وجران ملك الدكتور إيهاب تامر، ءهب ثالثة متاجر، مملوكة ل ل مناال بتكسدددددير لبوابها ونو 
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 4، كما لصدديب  مت ر مالتس ، سددمير فريد معارب  سددوير ماركت ، لشددرف وجي  فنري  بقال  من حنا إسددحق 

قال و . لقبا  بيلهم سددددددديدة بءصدددددددابات  فيفة وهم روما ي فكري، ولشدددددددرف وجي ، دينا الغندور إبراهيم، لنور حنا

القس مرقوريو  كاهن القرية  إن لقبا  قرية النغاميش البال  عددهم للفان  سددددددددددددددمة، شدددددددددددددديدوا مبنى خدمات 

مسددددددددداحت  موة متر مربع، م ون من لربعة  وابق كمبنى خدمات وح دددددددددانة ومدار  لحد ودار مناسدددددددددبات لخدمة 

كم، ولكن تعد ح ددددددددور األنبا  8على تعد   الكشددددددددح لقبا  القرية، نظرا لعدم وجود كنيسددددددددة ولقرب كنيسددددددددة لعم 

ويصدددددا مطران الكشدددددح يوم الثالثاء املاضددددد ي والصدددددالة باملبنى، وعقب  لك قام املتشدددددددون بالت معر وقذف مناال 

شخًصا من املحرضين ومرتكيي الواقعة، ويالعددددددددددددددددددددددددددددددددددددرض على  29قامت األجعزة األمنية ب ب   .األقبا  بالحجارة

م هًما من ديوان املركز ب ددددمان معل إقام هم. كما تم إخالء  14خالء سددددبيل نوفم ر، إ 28النيابة العامة قررت في 

ليام  4آخرين  15، ولخذ تععد من والديهما. فيما قررت النيابة العامة حبس عاًماز 18من   فلين دلقلسددددددددددددددبيل 

ا  .احتيا ي 

 :13اقبسط من الصالة االمن يم ع

بمركز لبو قرقدداص جنوب معددافظددة املنيدا   نزلددة الننددل قددامددت قوات األمن بمنع لقبددا  قريددة ، 2017مددار   5في 

ا، ب جة الخوف  من لداء القدا  اإللهي داخل مبنى تملك  إيبارشددددددددددددددية املنيا التي ين ددددددددددددددع لعا لقبا  القرية ديني 

عل هم من رجمات معتملة من تعض املتطرفين بالقرية. ولحا ت قوات األمن باملبنى من جميع الجعات، ومنعت 

كانت إيبارشددددية املنيا ولبو قرقاص . الذين ت معوا منذ الخامسددددة صددددباًحا، وتم تركعم في الشددددارر دخول املصددددلين،

قد اشدددترت املبنى تغرض تعويل  إلى كنيسدددة باسدددم مار مينا، وتقدمت بطلب منذ سدددنتين إلى معافظة املنيا، والتي 

ي املبنى بهدوء بدون لي مشدددددددددددكالت لحالت  إلى الجعات األمنية ولم تعصدددددددددددل على رد حتى ا ن، وقد بدلت الصدددددددددددالة ف

يبل  عدد مسددددددديعيي القرية نعو للف  .على مدار سدددددددتة لشدددددددعر متتالية، ولم يفتعل مسدددددددلمو املنطقة لية مشدددددددكالت

قبطي، كان ي ددددطرون إلى الذهاب إلى قرية معمد شددددعراوي للصددددالة. وقال اللواء فيصددددل دويدار، مدير لمن املنيا 

 نين لقبا  عن معاولة إقامة صددددددلوات داخل من ل غير مرخ  إلقامة في تصددددددريعات صددددددحفية  إن  تم اثناء موا

صدددددلوات لو شدددددعائر ب ، خوفا من حدوث مصدددددادمات داخل العزية. ولضددددداف لن املطرانية قامت تشدددددراء من ل منذ 
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لصدر األنبا م اريو  و  .عامين بهدف تغيير  شا   من من ل إلى كنيسة دون الحصول على ترخي  وفًقا للقانون 

العام ملحافظة املنيا ولبو قرقاص بياًنا جاء في  لن  حاول على مدار األيام القليلة السابقة ب ل السبل، األسقف 

مع األجعزة األمنية لعدم إيقاف الشددددددددددددددعائر الدينية، دون جدوى، ولن كال من السددددددددددددددادة مدير األمن ومفتش األمن 

ليلة سددددديتم اسدددددت ناف الصدددددالة في كنيسدددددة مار الو ني، ورئيس جعاا األمن القومي قد وعدوه بأن  خالل لسدددددابيع ق

ولضدددددداف  مع تفاقم األامة صددددددباث اليوم واحتمال اشددددددتباك األمن مع لفراد الشددددددعب، واسددددددتمرار منع  .مينا بالقرية

ال اهن القس بطر  عزيز من دخول القرية، اقترث األنبا م اريو  جمع املصدددددددددددلين في من ل لحد لفراد الشدددددددددددعب، 

لًدا للفتنددة، ومنح الفرصدددددددددددددددة لألجعزة في رد االعتبددار لألقبددا  الددذين تعرضددددددددددددددوا إلهدداندة وإقددامددة القدددا  لعم هندداك و 

 .شديدة، وقال إن  بانتظار تعرك األجعزة لحل املش لة، والتأكيد على سيادة الدولة وحقوو املوا نة

عزيدة الفرن بداملنيدا، التي كدان مسدددددددددددددديعيو القريدة  «منددرة» نف  م ددي عبدده صددددددددددددددداحدب، 2017لغسددددددددددددددطس  20وفي 

الثالثاء، صدددددددحة ما ورد على لسدددددددان يوم حد املاضددددددد ي حتى أليسدددددددتندموءها ككنيسدددددددة، ومنع األمن دخولعم لعا منذ ا

ة تعض املسهولين من لن األمن تدخل تعد  شوب لحداث عنف من قبل تعض الشباب املسلمين من لهالي القري

 الذين استفزهم صالة األقبا  في م ان غير مرخ .

تم الزن بءخوتنا املسددددددددلمين في الق ددددددددية وده اللي بينلق »ان   لسددددددددقف عام املنيا ولبوقرقاصوقال االنبا م اريو  

ولضاف األنبا م اريو  لن األمن منع ال اهن من دخول  مهكًدا عدم تداخل املسلمين بالقرية في الخالف.، « لامة

لصدددالة في سددداعة مبكرة من صدددباث يوم األحد، واسدددتندم القوة إلعادة األهالي الذين جاءوا للصدددالة للعودة م ان ا

 في حارة ضددددديقة بين البيوت لتأدية الصدددددلوات ومارسدددددوا الصدددددلوات 
ً
ملناالعم، لكلهم اجتمعوا ثانية بنفس اليوم ليال

تنا املسلمين معترضين ملا تركوا النا  تصلي في إ ا كان إخو »التالية بنفس الش ل حتى اليوم الثالثاء. واستكمل  

 «.الشوارر

متًرا  55قبا  ككنيسددددددددددددددة، وامل ون من ألويهكد األنبا م اريو  لن  تعد منع الصددددددددددددددالة في املن ل الذي اسددددددددددددددتندم  ا

 «.في  تناقض وفي  حاجة غل »مربًعا، لم يعد لديهم خيارات، مبدًيا تعجب  

دينة لبوقرقاص، قال إن األمن تدخل لفض االشدددددددتباك، تعد لن حاول كان العميد معمد صدددددددالث، رئيس مركز وم

وضددددددددددددددح األنبدا لو . األهدالي املسددددددددددددددلمون منع لقبدا  القريدة من إقدامدة الشددددددددددددددعدائر الددينيدة في لحدد املنداال دون ترخي 

 م اريو ، لن بيوت األقبا  واملسلمين غير متداخلة في القرية حيث يتعايشون في تكتلين منفصلين، ما ال يوجد



مسدددددداحة للخالف بيلهما. كما يهكد لن  عقب إصدددددددار األمن تعليمات بمنع األقبا  من التنقل في م موعات كبيرة 

في املنطقة، تعد تكرار اسددددد هدافعم تعمليات إرهابية، خاصدددددة في املنيا، لم يعد بءم ان لهل القرية الصدددددالة في قرى 

 م اورة.

وتبناه  يقعم لدير األنبا صددددداموئيل في املنيا بمايو املاضددددد ي،جري على لتوييس يقل مصدددددلين لقبا  في  ر  رجوم كان

 موا نا. 35تنظيم الدولة اإلسالمية لدى ملقتل 

التي ت رر « املندرة»شخ ، بدلوا إقامة الشعائر الدينية في  1000إن لقبا  العزية التي يقدر عدد س اءها بالددددددددددددددد و 

سددددددنوات. قبل  10لدولة منع إقامة الشددددددعائر بها تعد نعو بها لحد لهالي القرية منذ التسددددددعينات إال لن جعاا لمن ا

لن يعود لقبا  القرية إلقامة الشدددددددددعائر م دًدا في الشدددددددددعور القليلة املاضدددددددددية، تعدما حدثت مناوشدددددددددات بين لهالي 

 إن 
ً
القريدددة ولهدددالي القرى املجددداورة لثنددداء توجععم إلقدددامدددة شددددددددددددددعدددائرهم هنددداك. وهو مدددا لكدددده م ددددي عبدددده، قدددائال

 .14سيدات وينات القرية لثناء تنقلعن، من قبل شباب، كانت تهدي ملشاكل عنيفةاملعاكسات ل

 :15في ظل غيسب الدفل  ال ريشاقبسط  استهداف

شددددعدت معافظة شددددمال سدددديناء عدد من االحداث الطائفية والتي اسدددد هدفت اقبا  نتا علها قتل سددددبعة اقبا ، 

يوليو الرئيس وس  مدينة العريش  23مت ره تشارر ، داخل 2017يناير  30بدلت بقتل وائل يوسف قلد ، في 

، وقد اتسددددددددددددددمت هذه االعتداءات بالعنف 2017ف راير  23في منتصددددددددددددددف اليوم، وان هت بقتل كامل ر وف كامل في 

الشدددددددددددديد واسددددددددددد هداف االقبا  في مناالعم وحرو جثث البعض وءهب املناال قبل حرقعا، كما تنوعت االحياء التي 

كما عمل القائمون بهذه االعتداءات على الحصدددددددددددول على التليفونات املحمولة للضدددددددددددحايا،  ينت ي إل ها الضدددددددددددحايا،

 وهو ما وفر لعم قاعدة بيانات جاهزة بأسماء ولرقام تليفونات باقي املسيعيين في املدينة.

إلى الجعات األمنية  شدددددددددددددد اوى ومع تزايد حاالت القتل، توج  عدد من االقبا  إلى مهسددددددددددددددسددددددددددددددات الدولة، وقدموا 

تت ددددددددددددددمن فعواها ال هديدات التي تلقوها ع ر التليفونات املحمولة واملنشددددددددددددددورات التي تركت تعت لبواب املناال، 

حول وجود خط  للتدخل وبسددددددددد   ولم ي دوا لية اسدددددددددت ابة تذكر ملها، سدددددددددواء بتشدددددددددديد الحراسدددددددددة لو بطمأن هم
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منح املوظفين بها إجااة شدددددددددددددعر األمن، في حين وعد معافع شدددددددددددددمال سددددددددددددديناء بءعطاء تعليمات للجعات الح ومية ب

 لحين تعسن الوضع.

في نفس الوقت، لجأ عدد من االقبا  إلى األنبا قزمان لسددددددددقف شددددددددمال سدددددددديناء، و البوه بالتعرك لل ددددددددغ  على 

لجعزة الددددولدددة التندددا  موقف ت ددداه الوضددددددددددددددع املتددددهور، في حين لكدددد هو عددددم امتالكددد  ليدددة قنوات اتصدددددددددددددددددال مع 

اإلرهاب يسدد هدف قوات الجيش والشددر ة لي ددا، وقال لعم إن كل موا ن مسددوول املسددوولين في هذا الشددأن، ولن 

 عن نفس  سواء بالبقاء وتعمل نتائا اختياره لو الرحيل لحين هدوء الوضع األمني.

توقفدت األسددددددددددددددر عن إرسدددددددددددددددال التالميدذ إلى املددار  خوفدا عل هم، كمدا امتنع عددد كبير من الرجدال عن الخرون إلى 

قوا معالعم الت ارية، واقتصر الخرون على السيدات فق ، حيث لن املسلحين كانوا يتركون لماكن العمل، ولغل

السددددددددددديدات ويقتلون الرجال، والبعض لجأ إلى إ فاء اإلضددددددددددداءة باملناال ليال حتى يعطي انطباعا بأن  ال يوجد لحد 

ووفًقا  م،جاء املسدددددددددددددلحون إل هباملناال، بينما كانت لغلبية األسدددددددددددددر تسدددددددددددددعر تراقب النوافذ اسدددددددددددددتعداًدا للعروب إ ا 

إلحدى شددددددعادات املهجرين، قال صدددددداحب معل ت اري لن  لغلق معل  ملدة لسددددددبور كامل، وعندما لعاد فتع  ألن  

يعيش على دخل  اليومي، لم يسددددددددتمر سددددددددوى سدددددددداعتين، فعندما ل ال لحد املارة النظر إلي  تشدددددددد ل مريب تم لك  

 .الخوف ولغلق املحل مسرًعا إلى املن ل 

، حدث تغيير ملحوظ في نم  االعتداءات، حيث تم اسدددددددددد هداف األقبا  2017 ل األسددددددددددبور الثالث من ف رايرخال

داخل مناالعم، والتمثيل ب ثث الضددددددددددحايا بعرقعا تعد إ الو النار عل ها وحرو مناالعم في وجود  سدددددددددداء األسددددددددددرة، 

طالبهم بالرحيل، كما تركت كما اسددددددددددتقبل عدد من املسدددددددددديعيين رسددددددددددائل على التليفونات الشددددددددددخصددددددددددية تهددهم وت

، على سبيل املثال ال الحصر، منشوًرا زاسم مستعاردمنشورات لسفل لبواب املناال بنفس املعنى. فوجد سمير 

في هذا   .“غًدا وإال علقت رلسدددددددددددددك على املن ل يا صدددددددددددددلييي لرحل” في لمام باب شدددددددددددددقت  بمنطقة املسددددددددددددداعيد مكتوب 

في الهجرة وترك العريش، ويدالفعدل تعركدت تعض العدائالت التي لعدا  الوقدت، بددل التفكير ع ر م موعدات متنوعدة

امتدادات في معافظات ومدن لخرى حيث انتقلت تعض األسددددر إلى معافظات القاهرة ولسدددديو  واإلسددددماعيلية، 

ا في ظل عدم القدرة على  كما شدددددددجع تعض األهالي املسدددددددلمين جيراءهم على الهجرة خوف ًا على حياتهم، خصدددددددوصدددددددً

توج  عدد من موا ني العريش املسيعيين  .نع االعتداءات لثناء وقوععا، خوف ًا من رد فعل املسلحينالتدخل مل

ا بالقنطرة غرب، باإلضدددددددددافة إلى لءها لقرب معافظة إلى   وي االمتداد العائلي بمعافظة اإلسدددددددددماعيلية، خصدددددددددوصدددددددددً



ل الفارين من القتل. خرجت تلك شدددددمال سددددديناء، وتعديًدا ا لكنيسدددددة اإلن يلية، التي لبدت اسدددددتعدادها السدددددتقبا

ا لحياء الزهور والسدددمران والصدددفا وشدددارر  يوليو وبعض  23األسدددر من املنا ق التي شدددعدت لعمال قتل، خصدددوصدددً

 .الشوارر من املساعيد والريسة

مار   19ل  عدد األسدددددددددر الوافدة إلى معافظة اإلسدددددددددماعيلية وفًقا لبيان صدددددددددادر عن إيبارشدددددددددية اإلسدددددددددماعيلية في ب

لسددددرة إلى معافظة بورسددددعيد حيث يقيم تع ددددعم في بيوت ضدددديافة  24لسددددر مسدددديعية، توجعت ملها  204، 2017

لسددددرة في معافظة اإلسددددماعيلية تم  180بينما تقيم  .باملحافظة والبعض ا خر تسددددت دددديفعم ا لكنيسددددة ببور فهاد

واارات وجمعيات لخرى  تسدددددددكيلها بال امل في مدينة املسدددددددتقبل، قامت واارة الت دددددددامن االجتماىي باالشدددددددتراك مع

شددددددددقة سددددددددكنية تم ت عي ها ب ل ما يلزمعا للعاشددددددددة، وسدددددددداهمت مطرانية اإلسددددددددماعيلية في  لك، بينما  120بتوفير 

ا باسددددددت ددددددافة  لسددددددرة في شددددددقق قامت بتأجيرها من لصددددددحابها بمدينة املسددددددتقبل مع بداية  60قامت املطرانية لي ددددددً

فرًدا، وقرر  33لسدددددددددددر قبطية تعدد  8سدددددددددددعيد معافع الشدددددددددددرقية على نفس املنوال، اسدددددددددددتقبل اللواء خالد  .األامة

تسددددددددددددددكيلهم بوحددددات سددددددددددددددكنيدددة بمركز ومدددديندددة الزقددداايق وإءهددداء إجراءات نددددب العددداملين ملهم بمنتلف املدددديريدددات 

الخدمية املناظرة بنطاو دائرة املحافظة. وصددددددددددددددرث اللواء معمود عشددددددددددددددماوي، معافع القليويية، بأن املحافظة 

رة، وتم تسددكيلهم في الخصددوص وشدد را الخيمة ويلها. وغادرت سددت لسددر إلى معافظة املنيا، لسددر مهج 9اسددتقبلت 

لسددددددددددددددر للقامة في قرية إبوان بمركز مطاي تشددددددددددددددمال املحافظة، بينما  هبت لسددددددددددددددرتان للقامة لدى  4وتم توايع 

 .لقاربهم و ويهم بمركز ملوي 

 

 

 

 

 

 



 استمرار اجللسات العرفية

 

فتاث السدددددددددددددديسدددددددددددددد ي في النهس الذي اتبعت  األنظمة السددددددددددددددابقة في التعامل مع األحداث اسددددددددددددددتمر نظام الرئيس عبد ال

الطائفية، من خالل التنلي عن التطبيق الحاام للقانون ت اه مرتكيي لعمال العنف الطائفي واالسدددددتعاضدددددة عن 

 على سددددددددديادة الدولة ونظام
ً
 مقلقا

ً
عا القانو ي  لك تعقد جلسدددددددددات الصدددددددددلح العرفي، والتي تشددددددددد ل بعد  اتها افتواتا

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.

لدولة الحديثة ويعد الق دددددددددددددداء العرفي لحد لشدددددددددددددد ال حل الخالفات، الذي ن د جذوره تارينيا في مراحل ما قبل ا

 على وجود تعض القواعد 
ً
ونظامعا الق ددائي والقانو ي، و لك في إ ار قبلي لو عشددائري لو عائلي لو ممي، معتمدا

 داخل تلك األ ر والت معات، ومعمت  التصدددددددددددددددي 
ً
 سددددددددددددددائدا

ً
العرفية التي تراكمت ع ر الزمن بعيث شدددددددددددددد لت عرفا

العاملين بعرفة معينة، ويمضدددددددددددد ي الزمن اكتسددددددددددددبت هذه  للن اعات التي تقع بين لشددددددددددددخاص لو عائالت لو اسددددددددددددر لو

 . 16األعراف واستندامعا املتعدد قوة إلزامية

الذي يشدددعد عدد كبير من االحداث -وينتهي قسدددم كبير من حاالت الن اعات الطائفية، ويناصدددة في صدددعيد مصدددر 

ب لسات الصلح العرفي، وهو ما يعد مثار نقد ورجوم من قبل قطاعات واسعة في املجتمع القبطي،  –الطائفية 

باعتبارها  ريقة للتعايل على القانون وإفالت امل همين من املحاكمة الق دددائية، وترسددديخ اشددد ال منتلفة للتميي  

 الديني. 

السددددددددددددلم االجتماىي وحياة وممتل ات  ويهدي ضددددددددددددعف مهسددددددددددددسددددددددددددات الدولة وكجزها عن القيام بوظيف ها في حماية

 من 
ً
املوا نين إلى لجوء قطار من املوا نين إلى هذه الجلسدددددددات كأسدددددددلوب لحل الن اعات وتسدددددددوية الخالفات خوفا

 في ظل مظاهر ولشددددد ال التوتر الطائفي والديني املنتشدددددرة في عديد من معافظات 
ً
تفاقمعا وتداعياتها، خصدددددوصدددددا

حاالت ويم رد ظعور لعراض توتر بين مسدددددددددلمين ومسددددددددديعيين يتم الحشدددددددددد على الجمعورية، ففي عدد كبير من ال

لسدددددا  العوية الدينية، بما يهدد بانتقال املشددددد لة إلى عدة قري م اورة، وهذا النم  منتشدددددر في حاالت الن اعات 
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 في حالة القري  ات األغلبية املسددددددددديعية، إ 
ً
 املرتبطة تعالقات عا فية بين مسددددددددديعيين ومسدددددددددلمات، وخصدددددددددوصدددددددددا

يسددتندم الحشددد الديني في القري املجاورة على لسددا  ضددرورة الثأر لشددرف املسددلمين الذين تم إهان هم لو إلنقا  

مسدددل ي هذه القرية الذين يتعرضدددون لالعتداء من الجانب املسدددياي، وهو ما حدث في قرية  بني لحمد الشدددرقية  

ية، فقام مسدلمون من قري م اورة بالحشدد في معافظة املنيا عندما وقعت اشدتباكات بين مسدل ي ومسدياي القر 

وجمع موا نين بدداسددددددددددددددتندددام سدددددددددددددديددارات من القري املجدداورة ونقلعم إلى القريددة معددل االعتددداءات، وهو مددا تكرر في 

-لحداث لخري، ملها قرية  نزلة فرن هللا، والريرمون، والبياضدددية  وغيرها، ولذلك تتفق رغبة األ راف ال دددعيفة 

الدولة على اللجوء إلى الجلسدددددددددددات العرفية، يلجأ إلى  لك االقبا  لخوفعم من تداعيات ولجعزة  –االقبا  عادة 

االعتداءات والخوف من انتشددددددارها إلى منا ق جديدة السدددددديما في عدم الثقة في لجعزة األمن، ومهسددددددسددددددات الدولة 

من السددددددددديطرة عل ها  ألءها تعاول لن تفرض تهدئة مهقتة وملنع انتقال االعتداءات إلى منا ق م اورة مما يصدددددددددعب

 . 17ويزيد من حجم الخسائر

 جائرة وغير معتادة، ملها ما للزم لهالي قرية بمعافظة املنيا تعدم 
ً
وقد تت ددددددمن قرارات تعض الجلسددددددات شددددددرو ا

 لو تلك التي عينت لجنة من الخصوم  15الخرون من مناالعم حتى للعمل لو شراء متطلبات من خارجعا ملدة 
ً
يوما

ئلة مسدددددددديعية، حكم بتهجيرها من قرية  شددددددددريات  بمعافظة اإلسددددددددكندرية. كما صدددددددددرت قرارات لبيع ممتل ات عا

لخري تمثل ان هاكات جسدددددددددددديمة لحقوو كفل ها املواثيق الدولية لحقوو اال سددددددددددددان والدسددددددددددددتور املصددددددددددددري، و لك في 

وحماية امللكية ح ددددددددور مسددددددددوولي الدولة، ملها حرية الدين واملعتقد وممارسددددددددة الشددددددددعائر الدينية والرلي والتعبير 

 للتميي  املجتمع وتطبيقا دينيا للموا نين.
ً
 واللجوء إلى الق اء، بما يمثل تقنينا

وهو ما لدي إلى إعالن تعض القيادات الكنيسدددددددددية تشددددددددد ل صدددددددددريح غ دددددددددبهم من هذه الجلسدددددددددات العرفية، ورفض 

ور جلسة الصلح بين ح ور عدد من الجلسات، وعلى سبيل املثال رفض ممثلو لبرشية املنيا ولبو قرقاص ح 

موا نين  4قريتي  نزلة عبيد   ات األغلبية املسدددددددددديعية، وقرية  الحوارتة   ات األغلبية املسددددددددددلمة، على لثر مقتل 

 من بنود االتفاو غير املنصدددددفة. وقد لجأ املنظمون إلى اسدددددتدعاء قس من 
ً
بواقع اثنين من كل  رف، و لك تنوفا

نيسددددددة عن االتفاو. على إثر  لك، لصدددددددرت مطرنية املنيا بيانا تنفي معافظة لسدددددديو  إلعطاء انطبار برضدددددداء الك
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 قالت في  إن القس 
ً
في  مشدددددددارك ها في الجلسدددددددة ودهشددددددد ها ملشددددددداركة القس، بينما لصددددددددرت مطرانية لسددددددديو  بيانا

 .   18شارك بدون علمعا ولن  موقوف عن العمل

عددائلددة في املنيددا الحتواء لامددة قريددة الكرم كمددا رفض األنبددا م دداريو  اسددددددددددددددقف املنيددا الجلسدددددددددددددددة التي عقدددهددا بيددت ال

بمعافع املنيا، حيث قام عدد من لهالي القرية بت ريد سدددددددددددددديدة مسدددددددددددددديعية مسددددددددددددددنة من مالتسددددددددددددددعا لمام النا  في 

الشددارر، واحرقوا عدد من مناال االقبا ، و لك على خلفية شددائعة عن عالقة بين مسددياي ومسددلمة، حيث قال 

ينسددددددقوا معنا وهم اقتعموا املشددددددعد بدون ترتيب، مع احترامي الشددددددديد لعم،  رف ددددددت الح ددددددور ولبلغ هم لءهم لم 

ولكنني لردت توصدددددددددددددديل رسددددددددددددددالة لنني لرفض لي تعرك م تمعي قبل لن يأخذ القانون م راه، ومااالت عند رلي، 

 ولقول لعم لرجوكم راعوا مشاعر املجروحين .

 تام لن يظعر في املشدددعد ا ن ما يسددد ي وقال في تصدددريح ل رناما  كالم تا ي  املذار على قناة  دريم 
ً
،  نرفض رف دددا

بيت العائلة لو جلسدددات الصدددلح العرفية، فعذا ي دددر وي عض الق دددية، البد لال تتعرك هذه املهسدددسدددات قبل لن 

يتنذ القانون م راه وإال سدددددددددديظعر لمام الرلي العام لءهم تصددددددددددالحوا وكأن شدددددددددديوا لم يكن، فالبد لن يقدم للعدالة 

 ي ي ون ع رة لآلخرين . كما  الب بمعاسدددددبة املسدددددهولين املقصدددددرين حيث لضددددداف  النقطة الثانية وينال عقاب  ل

هي البعث عن املسدددددددهول الذي تسدددددددبب في ال ارثة والذي كان من املمكن لن ي نب البالد ما حدث، لم  سدددددددمع عن 

لعاتب تشدة كل مسهول مسهول تم مسائلت  لو معاسبت ، ولم لقل إقالت  ولكن على األقل يسائلوه ويناقش ، و 

ينرن على العواء لو على صددددددددددددددفعددات الجرائددد وي ددددددددددددددلددل املجتمع والرلي العددام وينكر مددا حدددث وهو ثددابددت بددالدددليددل 

 .19القا ع، والت ليل لسول من التقصير، فتطييب الخوا ر يمعد لحدوث كارثة لخري في امن قصير 

سددددقف لداء الح ومة، و الب بمزيد من ال ددددمانات انتقد األ  2017لبريل  13وفي حوار ل  مع موقع رويترا بتاريخ 

لحماية املسددددددديعيين، كما نددددددددح الرئيس السددددددديسددددددد ي باالسدددددددتعانة بمسدددددددتشدددددددارين لمنيين ودينيين، ولم تكن هذه املرة 

، خاصددددددة 2016األولى التي ينتقد ف ها األسددددددقف علنا الح ومة، وتكرر هذا إبان لحداث العنف في املنيا خالل عام 

 .20توجي  انتقادات للح ومة لو الرئيس، ويستعيض عن هذا بالدعاء لعم بالتوفيقلكنيسة في ظل ت نب بابا ا
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وتشدارك قيادات رفيعة املسدتوي من القوات املسدلحة والشدر ة في هذه الجلسدات، وتقوم برعاية تنفيذ القرارات 

 بعصددددددول الكنيسددددددة على املوافق
ً
ات الرسددددددمية قبل التي تتوصددددددل إل ها، وفي تعض الحاالت يت ددددددمن االتفاو شددددددر ا

الشددددددرور في ممارسددددددة الشددددددعائر لو الترميم، ويالرغم من مشدددددداركة الجعات األمنية واملحلية في مفاوضددددددات الجلسدددددة 

العرفية، لكن لم تمنح هذه املوافقة، بما قد يشدددددددددددددير إلى لن ضدددددددددددددمانات قد قدمت ملمثلي الجانب املسدددددددددددددلم بالقبول 

ح املوافقدات الالامة. كمدا يت ددددددددددددددمن بنود اتفداو تعض هذه بوضددددددددددددددع هذا البندد مع عدم قيدام الجعدات اإلدارية بمن

الجلسددات التناال عن اتنا  اإلجراءات القانونية بالرغم من وقور اعتداءات على اشددخاص وممتل ات، ولم يعل 

لي م هم في لغلدددب وقدددائع االعتدددداءات على الكندددائس واملمتل دددات إلى املحددداكمدددة، و لدددك بدددالرغم من تعرير بالغدددات 

 م لسماء ملتور ين في عدد من الحاالت.رسمية وتقدي

 من البعث عن 
ً
وقد تعاملت الجلسدددددات العرفية بطريقة سدددددطعية مع مظاهر ولسدددددباب الن اعات الطائفية، فبدال

جذور املشددددد لة على النطاو املحلي ومعاولة حلعا اكتفت فق  بمعاولة إ فاء نار االعتداءات ولو تشددددد ل مهقت 

ار تف ر األوضددددار مرة لخري، فلم تتبني هذه الجلسددددات لية ل شددددطة ثقافية دون النظر في وضددددع شددددرو  عدم تكر 

لو اجتماعية لو سياسية تساهم وبش ل تلقائي في خلق لرضية لالهتمامات والحوار املشترك بين املوا نين. هذه 

ثقة في الن عة للتبسدي  تعمل بمرور الوقت على مراكمة املشدكالت واالحتقان وشدعور م تمع األقبا  بفقدان ال

 مهسسات الدولة.

رئيس تعرير جريدة  املصددددددددري اليوم  تم إقالت   -املقرب من السددددددددلطة -الجدير بالذكر لن الدددددددددحفي حمدي راو 

تعد كتابة مقال عن لحداث  دمشدددددددددددددداو  في معافظة املنيا،  الب في  الدولة ب ددددددددددددددرورة تطبيق القانون والتوقف 

 .21عن الجلسات العرفية
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 توصيات

الح ومة املصددددددرية تعدم االسددددددتمرار في النهس الذي  أندلس لدراساااااسا الوماااااسمع فم س  ااااا  ال   مركز يطالب 

اتبعت  األنظمة السددددددددددددابقة في التعامل مع األحداث الطائفية، من خالل التنلي عن التطبيق الحاام للقانون ت اه 

تي تشددددددد ل بعد  اتها مرتكيي لعمال العنف الطائفي واالسدددددددتعاضدددددددة عن  لك تعقد جلسدددددددات الصدددددددلح العرفية، وال

 على سدددددددددددددديددادة الدددولددة ونظددامعددا القددانو ي ومبددادئ املوا نددة وعدددم التميي ، فنقطددة البدددء لحددل هددذه 
ً
 مقلقددا

ً
افتودداتددا

الن اعات الطائفية تتمثل في التطبيق الفوري ألح ام الدسددددددددددتور والقانون  ات الصددددددددددلة بهذه الن عات دونما تميي  

 لو انتقاء.

لتوصدددددددددددددديات التي تععدت بها امام م لس االمم املتعدة لحقوو الرجور الي اصددددددددددددددرية بكما يذكر املركز الح ومة امل

تشدددددددجيع املبادرات الرامية إلي تعزيز والتي ترمي الي اال سدددددددان فيما يتعلق بعقوو االقليات وحرية الدين والعقيدة 

الديني بالتشدددديد على القيم إ الو حوار اجتماىي لتعسدددين الخطاب و  االحترام والتسدددامح الديني والتنور الثقافي

و  ضددددددددددددمان احترام حرية الدين لو املعتقد لجميع موا ن ها و اإلي ابية والنمو ن املشددددددددددددرو للتراث الديني املصددددددددددددري 

تعزيز الحوار االجتمددداىي الرامي الي إنتدددان خطددداب ديني يددددعم قيم التسددددددددددددددددامح والتمددداسددددددددددددددددك االجتمددداىي والتفددداهم 

لتوصددددية الوحيدة في هذا السددددياو التي لم تقبلعا او تهيدها الح ومة املصددددرية وي در االشددددارة هنا الي ان ا املتبادل

تشدددد ل كامل هو التوصددددية الخاصددددة بوضددددع حد لالفالت من العقاب علي ان هاك حقوو االقليات الدينية وخاصددددة 

و رغب ها علي االوضار الالامة ملمارسة حرية العبادة كما لو ان الح ومة املصرية لديها  يقين واضح تعدم قدرتها ا

 فرض سيادة القانون ومعاسبة الجناة في الق ايا الخاصة باالحداث واالعتداءات الطائفية. 

 و نيدة ويلددة املدددي لألامددات الطددائفيددة في مصددددددددددددددر تتمثددل في عمددل براما ويهكددد املركز على ضددددددددددددددرورة إي دداد حلول  

االحترام والتسددددددددددددامح الديني والتنور الثقافي وتعزيز لتعزيز دور القانون والتأكيد علي مسددددددددددددألة املسدددددددددددداواة واملوا نة 

تندام للعنف املنظم او غير املنظم في سدددددوضدددددرورة اللجوء ملهسدددددسدددددات الدولة في حلول االامات دون تصدددددعيد او ا

وضدرورة مراجعة القوانين الخاصدة بعرية بناء الكنائس ودورة العبادة في مصدر واللوائح التنفيذية  تلك الحاالت 

وضرورة كما يهكد علي ضرورة العمل علي رلب الصدر اكثر مرونة واتساقا مع الوضع الحالي.  الخاصة بها لجعلعا

حاالت التهجير القسددددددري لألسددددددر التي قد ت ون معرضددددددة ألي رجوم لو اعتداء مما يزيد  همممتل اتاألقبا  و تأمين 



للعددالدة  موتقدديمعاة كمدا يطدالدب املركز ب ددددددددددددددرورة توقيف الجندالتوتر بين منتلف األ راف، القبطيدة ويشددددددددددددددعدل 
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