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بيان صحفي
تعم ق من اضطهادها الديني للمسيحيين في سيناء ،يجب
بئر العبد :داعش ّ
على الحكومة ضمان حماية األقليات أثناء النزاع المسلح
ش ــهدت الش ــهور الماضي ــة اس ــتمرار االس ــتهدافات القائم ــة عل ــى الديان ــة ،حي ــث ش ــهدت مناط ــق غ ــرب س ــيناء
موج ــة جدي ــدة م ــن االس ــتهدافات م ــن تنظي ــم الدول ــة ض ــد المس ــيحيين ،أس ــفرت ع ــن مقت ــل مدنيي ــن مس ــيحيين
اثني ــن خ ــال الرب ــع األول م ــن ع ــام  2021وأرب ــع ح ــاالت اختط ــاف ووثق ــت حالتي ــن منه ــا ف ــي فيدي ــو ،تأت ــي ه ــذه
األحــداث فــي ظــل تقاعــس حكومــي واضــح فــي حمايــة المســيحيين أو القيــام بواجبهــا األمنــي فــي محاولــة
اإلف ــراج عنه ــم ،م ــا يعي ــد إل ــى اﻷذه ــان الهجم ــة البش ــعة الت ــي تع ــرض له ــا المس ــيحيين والت ــي أدت إل ــى هجرته ــم
قس ــراً م ــن مدين ــة العري ــش ف ــي فبراي ــر  ،2017بع ــد تع ــرض بيوته ــم للح ــرق وخط ــف وقت ــل بعضه ــم.
فــي واقعــة اضطهــاد دينــي جديــدة تمثــل اســتمراراً لنمــط االنتهــاكات القائمــة علــى المعتقــد فــي ســيناء،
أق ــدم تنظي ــم والي ــة س ــيناء التاب ــع لداع ــش عل ــى قت ــل مواط ــن مس ــيحي يدع ــى نبي ــل حبش ــي س ــامة ،البال ــغ م ــن
العم ــر  62ع ــام ،بس ــبب ديانت ــه المس ــيحية وبن ــاءه لكنيس ــة “الع ــذراء واألنب ــا كاراس والقدي ــس ابان ــوب” ،الكنيس ــة
الوحي ــدة ف ــي مدين ــة بئ ــر العب ــد بش ــمال س ــيناء ،وذل ــك وفق ــا لم ــا أعلن ــه ووثق ــه التنظي ــم ف ــي فيدي ــو نش ــره ف ــي
حس ــابات بتويت ــر بتاري ــخ  17أبري ــل  ،2021إال أن الفيدي ــو حم ــل رس ــائل تهدي ــد لعم ــوم المس ــيحيين ف ــي مص ــر
بدع ــوى تعاونه ــم م ــع الجي ــش المص ــري مم ــا ين ــذر بإس ــتمرار ه ــذه الموج ــة ويض ــع عل ــى عات ــق الحكوم ــة اتخ ــاذ
اج ــراءات وقائي ــة.
تأت ــي ه ــذه الواقع ــة بع ــد م ــرور  61يوم ــا عل ــى قت ــل التنظي ــم للمواط ــن صبح ــي س ــامي عبدالن ــور ،وال ــذي ج ــرى
اس ــتهدافه أقص ــى غ ــرب ش ــبه جزي ــرة س ــيناء ،ووثق ــت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان تفاصي ــل الواقع ــة آن ــذاك.
ف ــي  ،2020.11.08وثق ــت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان واقع ــة اختط ــاف “نبي ــل” م ــن ح ــي الغ ــزالن بمدين ــة بئ ــر
العب ــد ،حي ــث هاجم ــه  3مس ــلحين غي ــر ملثمي ــن ف ــي الثامن ــة م ــن مس ــاء ي ــوم  2020.11.07ف ــي الش ــارع عل ــى بُع ــد
 50مت ــر م ــن منزل ــه وفق ـاً لم ــا ص ــرح ب ــه “بيت ــر نبي ــل حبش ــي س ــامة” نج ــل الضحي ــة ف ــي مقابل ــة أجراه ــا م ــع فري ــق
مؤسس ــة س ــيناء ،كم ــا أج ــرى الفري ــق لق ــاء م ــع ش ــاهد عي ــان نش ــرنا ش ــهادته ف ــي تقري ــر ش ــهر نوفمب ــر.
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ووفق ــا للش ــهادة الت ــي أدل ــى به ــا ابن ــه بيت ــر ف ــي مقابلت ــه معن ــا ف ــي ش ــهر م ــارس الماض ــي ،ف ــإن وال ــده يمتل ــك
مح ــل ذه ــب ف ــي مدين ــة بئ ــر العب ــد ،وإن األش ــخاص الذي ــن هاجم ــوه ال يتج ــاوز عمره ــم  17عام ــا وكان ــوا يتحرك ــون
وس ــط المدين ــة دون تغطي ــة وجوهه ــم وبحري ــة تام ــة ،وعن ــد خطف ــه أوقف ــوه واعترض ــوا س ــيارة رب ــع نق ــل وأجب ــروا
س ــائقها عل ــى تركه ــا بالق ــوة ،وعندم ــا ح ــاول أح ــد الم ــارة الدف ــاع عن ــه قام ــوا بإط ــاق أعي ــرة ناري ــة ف ــي اله ــواء
إلره ــاب الم ــارة .وذك ــر بيت ــر أن الس ــيارة الت ــي كان يس ــتقلها الخاطف ــون م ــن ط ــراز ”هيونداي-فيرن ــا“ ،وق ــد ف ــروا
إل ــى جه ــة مجهول ــة بع ــد عملي ــة االختط ــاف ،الحق ـاً ق ــام الخاطف ــون بالتواص ــل م ــع أس ــرة نبي ــل وطالب ــوا بفدي ــة
مقداره ــا  3ملي ــون جني ــه بدع ــوى أنه ــا ”جزي ــة واجب ــة عل ــى المس ــيحيين“ وفق ــا لتعبي ــر الخاطفي ــن.
كم ــا أف ــاد “بيت ــر” ب ــأن العائل ــة قام ــت بتحري ــر محض ــر ف ــي قس ــم ش ــرطة بئ ــر العب ــد إال أن الس ــلطات ل ــم تع ــاود
االتص ــال به ــم وأغلق ــت محض ــر االختط ــاف دون تحقي ــق أي تق ــدم حقيق ــي وقيّــدت واقع ــة االختط ــاف ض ــد مجهول.
ومم ــا زاد م ــن معان ــاة العائل ــة قي ــام ق ــوات األم ــن بتاري ــخ  2021.01.04بترحيل أس ــرة نبي ــل من منزله ــم ومنعوهم
م ــن دخ ــول المنطق ــة م ــرة أخ ــرى وه ــي الت ــي يس ــكن فيه ــا أيض ــا  5أس ــر م ــن أق ــارب نبي ــل ويقطن ــون مع ــه بنف ــس
الش ــارع ،بحج ــة حماي ــة باق ــي العائل ــة ،األم ــر ال ــذي فاق ــم معاناته ــم وفق ـاً لش ــهادة بيت ــر.
كمــا قــال بيتــر ،إن عمليــة اختطــاف والــده جــرت بســبب ديانتــه و نشــاطه الدينــي ،حيــث أن والــده مســيحي
الديانــة وقــام ببنــاء الكنيســة الوحيــدة بمنطقــة بئــر العبــد.
ف ــي واقع ــة أخ ــرى ج ــرت ف ــي أغس ــطس  ،2020وثق ــت مؤسس ــة س ــيناء واقع ــة اختط ــاف مواطني ــن قبطيي ــن ف ــي
قريــة األبطــال غربــي ســيناء مــن قبــل مســلحين مــن داعــش ،وهمــا كل مــن :بخيــت عزيــز لمعــي ،ويوســف
ســمعان جرجــس ،أفــرج الحقــاً عــن “بخيــت” بعــد قيــام عائلتــه بدفــع فديــة ماليــة كبيــرة للمســلحين ،حيــث
أخب ــر أس ــرة “نبي ــل” بع ــد اإلف ــراج عن ــه أن ــه كان ف ــي الش ــهر األخي ــر م ــن فت ــرة اختطاف ــه برفق ــة “نبي ــل” ال ــذي أص ــدر
التنظي ــم أم ــس فيدي ــو يوث ــق إعدام ــه ،وفق ـاً لش ــهادة “بيت ــر”.
يوث ــق الفيدي ــو ال ــذي بث ــه التنظي ــم بق ــاء “نبي ــل” عل ــى قي ــد الحي ــاة م ــدة تص ــل ال ــى  100ي ــوم عق ــب اختطاف ــه
عل ــى األق ــل ،وه ــو م ــا يتطاب ــق م ــع م ــا قال ــه نجل ــه “بيت ــر” ف ــي مقابلت ــه معن ــا أن التنظي ــم طل ــب م ــن العائل ــة فدي ــة
مالي ــة ضخم ــة مقاب ــل اإلف ــراج ع ــن وال ــده ،األم ــر ال ــذي يق ــوض الس ــردية الت ــي يروجه ــا التنظي ــم أن الداف ــع وراء
قت ــل نبي ــل ه ــو تع ــاون المس ــيحيين م ــع الجي ــش المص ــري ،م ــن المحتم ــل وفق ـاً للدالئ ــل أن اله ــدف األساس ــي من
االختط ــاف ه ــو الحص ــول عل ــى األم ــوال كم ــا ح ــدث ف ــي واقع ــة “بخي ــت عزي ــز لمع ــي” قب ــل ش ــهور.
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دفع ــت عملي ــات االس ــتهداف المتك ــررة للمس ــيحيين ف ــي س ــيناء إل ــى انتهاجه ــم لس ــلوك ال يعب ــر عنه ــم ،حي ــث
حــرص كثيــر مــن المدنييــن المســيحيين الذيــن عــادوا إلــى مدينــة العريــش بعــد هجرتهــم الســابقة عــام
 2017عل ــى الت ــواري ع ــن األنظ ــار ،وغالب ـاً م ــا تض ــع الس ــيدات والفتي ــات أغطي ــة ال ــرأس لغ ــرض التخف ــي ع ــن أعي ــن
المس ــلحين ومن ــع تمييزه ــن ع ــن المس ــلمات ،ف ــي ظ ــل الطاب ــع الع ــام ال ــذي اعت ــادت علي ــه الس ــيدات ف ــي العري ــش
بوض ــع الحج ــاب عل ــى رؤوس ــهن أو تغطي ــة وجوهه ــن بالنق ــاب ،ف ــي الس ــابق ل ــم تك ــن الس ــيدات المس ــيحيات ق ــد
اعت ــدن عل ــى تغطي ــة رؤوس ــهن بالحج ــاب قب ــل التهجي ــر ال ــذي حص ــل للمك ــون المس ــيحي ،إال أن المضايق ــات
والتهدي ــدات األمني ــة ،اضطرته ــم العتم ــاد ه ــذا األس ــلوب ف ــي التخف ــي.
تحظ ــر الم ــادة  3المش ــتركة م ــن اتفاقي ــات جني ــف “االعت ــداء عل ــى الحي ــاة والس ــامة البدني ــة ،وبخاص ــة القت ــل
بجمي ــع أش ــكاله” ،كم ــا أضف ــى القان ــون الدول ــي عل ــى األقلي ــات حماي ــة خاص ــة ،إذ ج ــاء ف ــي إع ــان الجمعي ــة العام ــة
لألم ــم المتح ــدة بش ــأن القض ــاء عل ــى جمي ــع أش ــكال ع ــدم التس ــامح والتميي ــز بن ــاء عل ــى الديان ــة أو المعتق ــد ،ف ــإن
حري ــة اعتن ــاق الدي ــن والتعبي ــر ع ــن المعتق ــد الدين ــي وغي ــر ذل ــك محم ــي ويمن ــع اإلك ــراه ف ــي ذل ــك ،كم ــا ج ــاء ف ــي
الميث ــاق العرب ــي لحق ــوق اإلنس ــان ال ــذي أق ــره مجل ــس جامع ــة ال ــدول العربي ــة ف ــي ع ــام  2004بع ــدم ج ــواز حرم ــان
أي ش ــخص م ــن حقوق ــه بس ــبب عرق ــه أو لون ــه أو جنس ــه أو لغت ــه أو دين ــه.
تش ــدد مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان عل ــى إدانته ــا للس ــلوك الدم ــوي ال ــذي ينتهج ــه تنظي ــم داع ــش بح ــق
األقلي ــات ،وتناش ــد الس ــلطات المصري ــة للقي ــام بواجبه ــا بحماي ــة المدنيي ــن عام ــة واألقلي ــات الطائفي ــة والديني ــة
بش ــكل خ ــاص ،ومحاس ــبة المس ــؤولين ع ــن تقاعس ــهم ف ــي حماي ــة الس ــكان ومن ــع تك ــرار ه ــذه العملي ــات.
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