على خلفيت االعتذاء على أرض مطرانيت شبرا الخيمت
المبادرة المصريت :على رئيس الجمهوريت البذء فورا في حوار مجتمعي من اجل إصذار

حذرت المبادرة المصرية لمحقوؽ الشخصية اليوـ مف تفاقـ مشكمة اعتداء مسمميف عمى أرض تمتمكيا

مطرانية شب ار الخيمة بمنطقة منطاي بمركز قميوب ،وذلؾ لمنع استكماؿ بناء مبنى خدمات باسـ السيدة
العذراء والشييد أبانوب ،خصوصا في ظؿ قياـ ممتحيف ومواطنيف مسمميف بالتعدي عمى المبنى والتوعد

بأف يتـ استبداؿ المبنى الكنسي بمسجد واقامة الصالة بالفعؿ داخؿ األرض خالؿ يومي االثنيف والثالثاء

الماضييف .كما طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بسرعة التحقيقات حوؿ الواقعة ،واصدار ق اررات
لحماية مبنى الخدمات واألرض التابعة لممطرانية ،وكذلؾ بسرعة القبض عمى المتورطيف في االحداث
واحالتيـ لممحاكمة الجنائية.

وأكدت المبادرة المصرية أف عدـ صدور تشريع عادؿ ينتظـ عممية بناء دور الكنائس والمباني الخدمية

التابعة ليا يسمح بتكرار ىذه الممارسات التى تيدؼ لخمؽ نوعاً مف النزاع واالحتقاف بما يؤدي لتوقؼ

العمؿ داخؿ ىذه المنشئات ،مؤكدة أف ىذه الحالة ليست األولى عمى مستوى محافظة القميوبية التي

شيدت حوادثا مماثمة  -مف أبرزىا ما حدث بقرية "ميت نما" المجاورة في يوـ الجمعة  03مايو ،0303
عندما تعرضت أرض المطرانية العتداء مف سكاف القرية المسمميف ،وذلؾ لمنع بناء مبنى خدمات تابع

لممطرانية ،حيث قاموا بردـ حفر األساسات لممبنى ،وفرش األرض بال ػ "حصر" واقامة صالة العصر فييا
مع ترديد شعارات دينية.

وقاؿ إسحؽ إبراىيـ مسئوؿ ممؼ حرية الديف والمعتقد" :ننتظر تدخؿ الجيات الرسمية السيما رئيس
الجميورية ليثبت فعال وليس قوال فقط بأنو رئيس لكؿ المصرييف ومسئوؿ عف تمتع كؿ مواطف بحقوقو

والتى يأتي في مقدمتيا الحؽ في ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة وفقا لمعتقداتو .إننا في حاجة

ماسة لحؿ ىذا الممؼ ومعالجة بؤر التوتر الطائفي التي اذا تفاقمت لف ينجو منيا أحد".

شبر الخيمة اشترت قطعة أرض
ووفقا لممعمومات التى حصمت عمييا المبادرة المصرية فأف مطرانية ا

مساحتيا  033متر مربع في عاـ  0303بشارع الممكة بمنطقة منطاي ،وحصمت عمى ترخيص رسمي
مف الجيات المسئولة بالمحافظة واألمف في غضوف أغسطس  ،0300وذلؾ ببناء مبنى خدمات باسـ
السيدة العذراء والشييد أبانوب ،مكوف مف ستة أدوار ،وقامت المطرانية في ىذا الوقت ببناء دور واحد،
ولـ يبدأ مزاولو النشاط داخمو .ثـ قامت المطرانية في العاـ التالي بشراء قطعة أرض أخرى مساحتيا

 064مت ار مالصقة لمبنى الخدمات المرخص مف منتصؼ أغسطس ،0300وذلؾ لتوسع في المبنى،

المطرنية ألحد المقاوليف المسيحييف
ا
والذى لـ يكف استكمؿ بعد .وفي منتصؼ أكتوبر الماضي أوكمت

تجييز مساحة  064مت ار مف األرض الفضاء بإنشاء األعمدة الخرسانية وتسوير كامؿ المساحة.

وفي نحو العاشرة مف صباح االثنيف  4نوفمبر قاـ عدد مف المسمميف وفقا لوصؼ مسئولي الكنيسة وىـ
يحمموف أسمحة نارية وبيضاء ومعيـ معدات لميدـ ،بالتجمير أماـ أرض المطرانية واالعتداء عمى العماؿ

داخميا وطردىـ منيا واالستيالء عمييا ،وعمقوا الفتة بيف عموديف خرسانييف مكتوب عمييا" :مسجد عباد
الرحمف ،إنما يعمر مساجد اهلل مف آمف باهلل واليوـ اآلخر" .وأقاموا صالة العشاء والفجر في األرض ،كما

حاولوا ىدـ األعمدة الخرسانية لكف لـ ينفذوا ذلؾ حيث رفض مالؾ المودر الذى كاف سيستخدـ ليدـ

االنشاءات ذلؾ بعد تحرير المطرانية لبالغ بقسـ الشرطة ،رقـ  0083اداري قميوب بتاريخ 6

نوفمبر .0300واستمر تواجدىـ بقطعة األرض حتى فجر اليوـ التالي.
وجاءت قوات مف الشرطة ولـ تقوـ بنزع الالفتة التى استمرت حتى عصر الثالثاء  6نوفمبر ،0300
حيث قاـ عقالء مسمموف مف المنطقة برفعيا مف عمى األعمدة الخرسانية لألرض المضافة لمبنى

الخدمات.

وفي نحو التاسعة مف مساء الثالثاء  6نوفمبر تجمع مئات مف المسمميف داخؿ قطعة األرض ،وىـ

يحمموف أسمحة نارية ،ويرددوف شعارات دينية رافضة لوجود كنيسة أو مباني كنسية بالمنطقة ،واعادوا
وضع الالفتة المكتوب عمييا "مسجد عباد الرحمف" عمى األعمدة الخرسانية ،ثـ تركوا األرض في

منتصؼ الميؿ ،وىددوا بإقامة صالة الجمعة القادمة بيا .ومازاؿ التواجد األمني بالمنطقة ضعيفا ،ويعتمد

عمى دوريات متحركة غير ثابتة ،إضافة لنحو ثالثة مف أمناء الشرطة وقد حررت مطرانية شب ار الخيمة

محض ار ثانيا برقـ  0أحواؿ اداري قميوب بتاريخ  7نوفمبر ، 0300وذلؾ لحماية االرض ،كما تقدـ ببالغ

لنائب العاـ في نفس اليوـ لنفس األسباب.

وانتقدت المبادرة المصرية لمحقوؽ الشخصية تراخي وتباطؤ تدخؿ األجيزة األمنية إلعادة األرض إلى

المطرانية ،وعدـ القبض عمى المحرضيف والمعتديف عمى األرض ،وىـ معروفوف لدى رجاؿ الديف
المسيحي بالمنطقة ،مشيرة إلى مخاطر استمرار نمط المعالجة القائمة عمى التيدئة المؤقتة بعقد جمسات

الصمح العرفي وافالت الجناة مف العقاب القانوني السيما في ظؿ ما يتردد عف سعي ىذه األجيزة لعقد
جمسة عرفية تخضع فييا الدولة لممطالب الرافضة لوجود مبنى الخدمات.
وطالبت المبادرة المصرية رئيس الجميورية بسرعة إصدار اجراءات فورية لتقنيف أوضاع الكنائس
والمباني الكنسية القائمة وتقاـ بيا الشعائر الدينية بدوف تراخيص ،وطرح الحكومة مشروع قانوف لتنظيـ

اجراءات بناء دور العبادة والمباني التابعة ليا لمنقاش المجتمعي الجاد ،وأف تتاح الفرصة لممؤسسات

الدينية ومنظمات المجتمع المدني لمدخوؿ في حوار فعاؿ حوؿ بنود القانوف والئحتو التنفيذية لضماف
صدور قانوف يضـ قواعد وشروط موضوعية وعادلة ومعبرة عف احتياجات قطاعات مف المواطنيف لبناء

دور العبادة التى يمارسوف فييا شعائرىـ الدينية وفقا لممعتقدات التى يؤمنوف بيا.

