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ــيناء  ــرب س ــق غ ــهدت مناط ــث ش ــة، حي ــى الديان ــة عل ــتهدافات القائم ــتمرار االس ــة اس ــهور الماضي ــهدت الش ش

موجــة جديــدة مــن االســتهدافات مــن تنظيــم الدولــة ضــد المســيحيين، أســفرت عــن مقتــل مدنييــن مســيحيين 

ــي هــذه  ــو، تأت ــي فيدي اثنيــن خــال الربــع األول مــن عــام 2021 وأربــع حــاالت اختطــاف ووثقــت حالتيــن منهــا ف

ــة  ــي محاول ــي ف ــا األمن ــام بواجبه ــيحيين أو القي ــة المس ــي حماي ــح ف ــي واض ــس حكوم ــل تقاع ــي ظ ــداث ف األح

اإلفــراج عنهــم، مــا يعيــد إلــى األذهــان الهجمــة البشــعة التــي تعــرض لهــا المســيحيين والتــي أدت إلــى هجرتهــم 

ــر 2017، بعــد تعــرض بيوتهــم للحــرق وخطــف وقتــل بعضهــم. ــي فبراي قســرًا مــن مدينــة العريــش ف

ــيناء،  ــي س ــد ف ــى المعتق ــة عل ــاكات القائم ــط االنته ــتمرارًا لنم ــل اس ــدة تمث ــي جدي ــاد دين ــة اضطه ــي واقع ف

أقــدم تنظيــم واليــة ســيناء التابــع لداعــش علــى قتــل مواطــن مســيحي يدعــى نبيــل حبشــي ســامة، البالــغ مــن 

العمــر 62 عــام، بســبب ديانتــه المســيحية وبنــاءه لكنيســة “العــذراء واألنبــا كاراس والقديــس ابانــوب”، الكنيســة 

الوحيــدة فــي مدينــة بئــر العبــد بشــمال ســيناء، وذلــك وفقــا لمــا أعلنــه ووثقــه التنظيــم فــي فيديــو نشــره فــي 

ــي مصــر  ــر بتاريــخ 17 أبريــل 2021، إال أن الفيديــو حمــل رســائل تهديــد لعمــوم المســيحيين ف حســابات بتويت

بدعــوى تعاونهــم مــع الجيــش المصــري ممــا ينــذر بإســتمرار هــذه الموجــة ويضــع علــى عاتــق الحكومــة اتخــاذ 

اجــراءات وقائيــة.

ــور، والــذي جــرى  ــى قتــل التنظيــم للمواطــن صبحــي ســامي عبدالن  تأتــي هــذه الواقعــة بعــد مــرور 61 يومــا عل

اســتهدافه أقصــى غــرب شــبه جزيــرة ســيناء، ووثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان تفاصيــل الواقعــة آنــذاك.

فــي 2020.11.08، وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان واقعــة اختطــاف “نبيــل” مــن حــي الغــزالن بمدينــة بئــر 

عــد  العبــد، حيــث هاجمــه 3 مســلحين غيــر ملثميــن فــي الثامنــة مــن مســاء يــوم 2020.11.07 فــي الشــارع علــى ُب

50 متــر مــن منزلــه وفقــًا لمــا صــرح بــه “بيتــر نبيــل حبشــي ســامة” نجــل الضحيــة فــي مقابلــة أجراهــا مــع فريــق 

مؤسســة ســيناء، كمــا أجــرى الفريــق لقــاء مــع شــاهد عيــان نشــرنا شــهادته فــي تقريــر شــهر نوفمبــر.
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ــى بهــا ابنــه بيتــر فــي مقابلتــه معنــا فــي شــهر مــارس الماضــي، فــإن والــده يمتلــك  ووفقــا للشــهادة التــي أدل

محــل ذهــب فــي مدينــة بئــر العبــد، وإن األشــخاص الذيــن هاجمــوه ال يتجــاوز عمرهــم 17 عامــا وكانــوا يتحركــون 

وســط المدينــة دون تغطيــة وجوههــم وبحريــة تامــة، وعنــد خطفــه أوقفــوه واعترضــوا ســيارة ربــع نقــل وأجبــروا 

ــواء  ــي اله ــة ف ــرة ناري ــاق أعي ــوا بإط ــه قام ــاع عن ــارة الدف ــد الم ــاول أح ــا ح ــوة، وعندم ــا بالق ــى تركه ــائقها عل س

ــروا  ــد ف ــا“، وق ــي كان يســتقلها الخاطفــون مــن طــراز ”هيونداي-فيرن ــر أن الســيارة الت إلرهــاب المــارة. وذكــر بيت

ــًا قــام الخاطفــون بالتواصــل مــع أســرة نبيــل وطالبــوا بفديــة  ــة بعــد عمليــة االختطــاف، الحق ــى جهــة مجهول إل

ــى المســيحيين“ وفقــا لتعبيــر الخاطفيــن. مقدارهــا 3 مليــون جنيــه بدعــوى أنهــا ”جزيــة واجبــة عل

ــاود  ــم تع ــد إال أن الســلطات ل ــر العب ــي قســم شــرطة بئ ــر محضــر ف ــة قامــت بتحري ــأن العائل ــر” ب ــاد “بيت كمــا أف

االتصــال بهــم وأغلقــت محضــر االختطــاف دون تحقيــق أي تقــدم حقيقــي وقيّــدت واقعــة االختطــاف ضــد مجهول. 

وممــا زاد مــن معانــاة العائلــة قيــام قــوات األمــن بتاريــخ 2021.01.04 بترحيل أســرة نبيــل من منزلهــم ومنعوهم 

مــن دخــول المنطقــة مــرة أخــرى وهــي التــي يســكن فيهــا أيضــا 5 أســر مــن أقــارب نبيــل ويقطنــون معــه بنفــس 

الشــارع، بحجــة حمايــة باقــي العائلــة، األمــر الــذي فاقــم معاناتهــم وفقــًا لشــهادة بيتــر.

ــيحي  ــده مس ــث أن وال ــي، حي ــاطه الدين ــه و نش ــبب ديانت ــرت بس ــده ج ــاف وال ــة اختط ــر، إن عملي ــال بيت ــا ق كم

ــد. ــر العب ــة بئ ــدة بمنطق ــة الوحي ــاء الكنيس ــام ببن ــة وق الديان

ــي  ــن ف ــن قبطيي ــة اختطــاف مواطني ــطس 2020، وثقــت مؤسســة ســيناء واقع ــي أغس ــرت ف ــرى ج ــة أخ ــي واقع ف

ــف  ــي، ويوس ــز لمع ــت عزي ــن: بخي ــا كل م ــش، وهم ــن داع ــلحين م ــل مس ــن قب ــيناء م ــي س ــال غرب ــة األبط قري

ــث  ــلحين، حي ــرة للمس ــة كبي ــة مالي ــع فدي ــه بدف ــام عائلت ــد قي ــت” بع ــن “بخي ــًا ع ــرج الحق ــس، أف ــمعان جرج س

أخبــر أســرة “نبيــل” بعــد اإلفــراج عنــه أنــه كان فــي الشــهر األخيــر مــن فتــرة اختطافــه برفقــة “نبيــل” الــذي أصــدر 

ــر”. ــهادة “بيت ــًا لش ــه، وفق ــق إعدام ــو يوث ــس فيدي ــم أم التنظي

ــه  ــب اختطاف ــوم عق ــى 100 ي ــل ال ــدة تص ــاة م ــد الحي ــى قي ــل” عل ــاء “نبي ــم بق ــه التنظي ــذي بث ــو ال ــق الفيدي يوث

علــى األقــل، وهــو مــا يتطابــق مــع مــا قالــه نجلــه “بيتــر” فــي مقابلتــه معنــا أن التنظيــم طلــب مــن العائلــة فديــة 

ــع وراء  ــم أن الداف ــي يروجهــا التنظي ــردية الت ــذي يقــوض الس ــر ال ــده، األم ــراج عــن وال ــل اإلف ــة ضخمــة مقاب مالي

قتــل نبيــل هــو تعــاون المســيحيين مــع الجيــش المصــري، مــن المحتمــل وفقــًا للدالئــل أن الهــدف األساســي من 

االختطــاف هــو الحصــول علــى األمــوال كمــا حــدث فــي واقعــة “بخيــت عزيــز لمعــي” قبــل شــهور.
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ــث  ــم، حي ــر عنه ــلوك ال يعب ــم لس ــى انتهاجه ــي ســيناء إل ــررة للمســيحيين ف ــات االســتهداف المتك دفعــت عملي

ــام  ــابقة ع ــم الس ــد هجرته ــش بع ــة العري ــى مدين ــادوا إل ــن ع ــيحيين الذي ــن المس ــن المدنيي ــر م ــرص كثي ح

2017 علــى التــواري عــن األنظــار، وغالبــًا مــا تضــع الســيدات والفتيــات أغطيــة الــرأس لغــرض التخفــي عــن أعيــن 

المســلحين ومنــع تمييزهــن عــن المســلمات، فــي ظــل الطابــع العــام الــذي اعتــادت عليــه الســيدات فــي العريــش 

بوضــع الحجــاب علــى رؤوســهن أو تغطيــة وجوههــن بالنقــاب، فــي الســابق لــم تكــن الســيدات المســيحيات قــد 

ــات  ــيحي، إال أن المضايق ــون المس ــل للمك ــذي حص ــر ال ــل التهجي ــاب قب ــهن بالحج ــة رؤوس ــى تغطي ــدن عل اعت

ــي. ــي التخف والتهديــدات األمنيــة، اضطرتهــم العتمــاد هــذا األســلوب ف

ــل  ــة القت ــة، وبخاص ــامة البدني ــاة والس ــى الحي ــداء عل ــف “االعت ــات جني ــن اتفاقي ــتركة م ــادة 3 المش ــر الم تحظ

بجميــع أشــكاله”، كمــا أضفــى القانــون الدولــي علــى األقليــات حمايــة خاصــة، إذ جــاء فــي إعــان الجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال عــدم التســامح والتمييــز بنــاء علــى الديانــة أو المعتقــد، فــإن 

حريــة اعتنــاق الديــن والتعبيــر عــن المعتقــد الدينــي وغيــر ذلــك محمــي ويمنــع اإلكــراه فــي ذلــك، كمــا جــاء فــي 

الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان الــذي أقــره مجلــس جامعــة الــدول العربيــة فــي عــام 2004 بعــدم جــواز حرمــان 

أي شــخص مــن حقوقــه بســبب عرقــه أو لونــه أو جنســه أو لغتــه أو دينــه.

ــق  ــش بح ــم داع ــذي ينتهجــه تنظي ــوي ال ــلوك الدم ــا للس ــى إدانته ــان عل ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــدد مؤسس تش

األقليــات، وتناشــد الســلطات المصريــة للقيــام بواجبهــا بحمايــة المدنييــن عامــة واألقليــات الطائفيــة والدينيــة 

بشــكل خــاص، ومحاســبة المســؤولين عــن تقاعســهم فــي حمايــة الســكان ومنــع تكــرار هــذه العمليــات.


