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 التحالف املصري للتنمية و حقوق االنسان  

 

 -وهى :  ة منظمات حقوقية مصري 8م و يتكون من  2015يونيو  16التحالف املصري للتنمية و حقوق االنسان تم تأسيسية في 

 مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق االنسان -1

 مصرياتجمعية الحقوقيات ال -2

 المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق االنسان )عدالة( -3

 ) انصاف( المستدامةمؤسسة حقوق االنسان للتدريب والتنمية  -4

 والتعبير الرأيمؤسسة الحق لحرية  -5

 مؤسسة الباب المفتوح لحقوق االنسان ) اسيوط( -6

 المنوفية -جمعية النهضة الريفية  -7

 ن بال حدودمؤسسة مصريو -8

يعمل التحالف املصرررررررررررري للتنمية و حقوق االنسررررررررررران عيى حماية حقوق االنسررررررررررران في مصرررررررررررر و تو    ال عم ل ررررررررررر ايا ان  ا ات حقوق و 

 االنسان و العمل عيى منع التمي ز ب ن ض ايا ان  ا ات حقوق االنسان عيى اساس االنتماءات السياسية املختلفة .

املتعارف علي ا و   املقرة للمعايرو   ملرجعيات حقوق االنسران  االن  ا ات الخاصرة بحقوق االنسران قبقا  و ي  ف االئتالف الي رصر  و تويي 

توج ررات او وبال  يضرررررررررررررم التحرراف منظمررات حقوقيررة انسرررررررررررررررانيررة مصرررررررررررررريررة و   ات ل ررا ترراري  قويررل فى العمررل الرر  ررا ى ال قو ى دوليررا و و 

 اي ولجيات سياسية .
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 تنويه :

على   املصددددددري النائب العام   " ه ددددددام بر ا " ير بعد ايام قليه من حادث اغهيال املسدددددد  ددددددار  يصدددددددر الهحالا هقا الهقر 

اود  بحياته واصددددددددددابت عدد من هاقم حراسددددددددددهه   ما  م خخةمهطرفين م  ددددددددددددين عوك ت بيك مو به بسدددددددددديارة   أيدى

ة ضددددددددارية اسدددددددد  دفت امل  ددددددددددين فى سدددددددد نا  فى معر   املهطرفينتواجه   املصددددددددري يصدددددددددر الهقرير وال تالت قوا  الج    

سدداعه اسددهطاج الج   املصددرى ان يطاردهم  12اسدد يال  املهطرفين على ا منة الج   املصددرى وفى معر ة اسددهمر  

ظبداط هدقا فى الوقدت التز التالدت  4عسددددددددددددكريدا مصددددددددددددريدا بيه م  17 املعر دةويقهد  مه م مدائدة على االقد  وهسدددددددددددد  دددددددددددد دد فى 

ج د القى يبقله الج   وال ددددرهة املصددددرية ومن شل  م ال ددددعب فى املؤسددددسددددا  الدولية الحقوقية ال تومى اههماما لل

مواج ددة االرهداب املنام الدقى دسدددددددددددد  دددف الددولدة املصددددددددددددريدة وهو اسددددددددددددهمرار لحددالدة الهبدداهد  ال دددددددددددددديدد من قبدد  بع  

 املهطرفةمن ارهاب الجماعا   املصري ملا دعانيه ال عب  والدوليةاملناما  الحقوقية املصرية 
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 :تقديم

برات القو  فى القلرث من  را رة مطرالحريرة التعب   واالعتقراد   و رانر   مطرالرث يورة الخراما والعنررررررررررررررين من ينرايرو أحر  أهم   ال ريرة     رانر 

وبات من الواضر  أن وصر ي عيى املجتمع وال ولةو   املنتمى الى االسرالم السرياىر ى ير  فى نفسره انه    السرياسرية املختلفة ع ا  صريل واح 

 هذا الفصيل فى  صومه دائمه مع املختلف ن معه فى العقي ة والتوجه السياى ى

كم تراجعا كب  ا فى ضررمان ال   فى حرية االعتقاد لالقباف فى مصررر و وهو وشرر  ت الفة ة ال ى صررع   ي ا تيار اال وان املسررلم ن الى ال 

االمر الذ  وج  تجاهال متعم ا ومنهجيا من قبل املنظمات ال قوقية املصررررررررررررية وباتفاق صرررررررررررريل مع املنظمات ال ولية وليا من قبيل 

فى ضرررررررررورة التعامل والتواصررررررررل مع  ا منهج الغرباملنظمات املصرررررررررية وهذت املنظمات ال وليه  انوا ينفذو   بعض   التعسررررررررف ان ن ك  ان

جماعة اال وان املسررررلم ن تنفيذا للسررررياسررررة االمريكية ال ى وضررررع ا ال كتور نوات  يل مان اح  اهم اسرررراتذة الجامعات االمريكية الذ  

لفتل قنوات اتصال مع بعض   وضع نظرية ان تيارات االسالم السياى ى ليس  جميع ا اع اء للواليات املتح ة االمريكية وانه آن االوان

تلك التنظييمات للبحث عنن تيار اسرالم سرياىر ى ال تتعارص مصرال ه مع مصرال  الواليات املتح ة وهو االتفاق الذ  وج  سرنيله منذ 

ناركية ال سرررريما وان تلك املنظمات ت تمى الى تيار اال  املصررررريةاملنظمات   بعض   و ووج ت تلك النظريه ترحيبا كب  ا من 2002مطلع عام 

السررياسررية ويتنذ من حقوق االنسرران مظلة وبابا للتمويل لتحقي  ا راضرر ا فى ه م م سررسررات ال ولة واتفق  ارادة تلك املنظمات مع 

التوجه االوروبى واالمريكى حيث وج ت تلك املنظمات فى ذلك  رصررررررررر  ا الك    فى التحالف مع تيار اال وان املسرررررررررلم ن والتغا ررررررررر ى عن 

نسان فى مصر باعتبار ان اال وان هم النريك املثالى ل م فى تحقي  الفو  ى وه م م سسات ال وله وهو ما سمكن ان  اكه ل قوق اال

تلك املنظنات االناركية حسررررررررث عقي ا م السررررررررياسررررررررية فى القيام بثورة ج ي ة بع  ه م م سررررررررسررررررررات ال ولية وتحقي  حلم م الوهمى فى 

مام منظمات  ق ت مصر اقي  ا وسرع  السرتن ام نا ذة حقوق االنسران فى تحقي  سريطرة العمال والفالح ن عيى ال كم و اذن نحن ا

ا راص سررررررررياسررررررررية وتحقي  منررررررررروع ا التوتاليتار  فى السرررررررريطرة عيى ال ولة وهو ما يفسررررررررر للرأ  العام امل يى وال ولى ملاذا  غض هذت 

 اف مصر .املنظمات الطرف عن االن  ا ات الجسيمه ال ى ارتكب  ا جماعة اال وان بح  اقب

ان هذت املنظمات و   ها من التجمعات السرررررياسرررررية ق   ق ت  رصررررر  ا فى التعاب  االمن مع النرررررعث املصرررررر  الذ   ان وال ال بسررررر ى 

لتحقي  حلمه فى اسرتعادة دولته واعادة بناء م سرسراته ح ى يحق  قموحاته فى دولة وقنية ح يثه تحة م حقوق مواقني ا و ويأ ى هذا 

عتبرار لليرات االمم املتحر ة واملوايي  الر وليرة وكرذلرك آاليرات الرصررررررررررررر  والتويي  ال ى اعتمر ا را االمم املتحر ة فى رصررررررررررررر  التقرير ليعير  اال 

 وتويي  ان  ا ات جماعة اال وان املسلم ن ض  اقباف مصر وع   دراسة مس ية مي انية منهجية لتق يم ا للرأ  العام امل يى وال ولى 

 وبا  االرهاب ي دد الب رية 

تصررررررررررراع ت  الل السرررررررررررنوات الخما اال   ة داهرة االرهاب الذ  بسررررررررررر   ف امل ني ن ويقوم بعمليات قتل وحرق وت م   بنرررررررررررعة ضررررررررررر  

االبرياء .. وق  تجاو  ننرررراف الجماعات االرهابية املسرررر  ة ح ود ال ولة القومية واصرررربح  عملياا م ال موية تضرررررب االبرياء فى معظم 

 قارات العالم 
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ان الجمرراعررات االهررابيررة مثررل جمرراعررة اال وان املسرررررررررررررلم ن والتنظيمررات املسررررررررررررر  ررة ال ى  رجرر  م  ررا مثررل تنظيم حمرراس وعيى الر م من 

والنصرررررررررررة وتنظيم ال ولة االسررررررررررالمية ش داع  ت و   ها ق  ننررررررررررات ونم  فى املنطقة العربية  ان عملياا م ال موية ق  قال  اسررررررررررة اليا 

 عودية والكوي  واالردن  ضال عن عملياا م الواسعة فى العراق وسوريا وكن ا وامريكا و رنسا وبريطانيا وتونا والس

وق  مارسرررر  جماعة اال وان املسررررلم ن فى مصررررر  وما ال   مجموعة من العمليات االرهابية املنظمة ضرررر  املواقني ن امل ني ن املصررررري ن 

 بصفة  اصة بصفة عامة واملواقني ن املصري ن املسيحي ن 

  وتويي  العمليات االرهابية ال ى قام  ب ا جماعة اال وان املسرررلم ن االرهابية  ش تبعا الحكام القانون املصرررر  ت ويسررر ى التقرير الى وصررر 

ضرررررررررر  املواقني ن امل ني ن املسرررررررررريحي ن من منتلف املذاهث املسرررررررررريحية حيث قال  االعمال االرهابية اروا  وكنا ا مال ىء وجمعيات 

وليك وال  و سرررررررررتان  عيى ح  سرررررررررواء وتم  العمليات االرهابية بتعم  وب وا ع قائفية ودي ية املسررررررررريحي ن املصرررررررررري ن االريوذكا والكاي

معلنة .. وعيى الر م من الر ض النرررررررررررعالى وبناصرررررررررررة اال لبية املسرررررررررررلمة من املصرررررررررررري ن ل ذت الجرائم اال ان االرهاب مسرررررررررررتمر فى ع وانه 

 بوحنية     مسبوقة 

هيئرررات االمم املتحررر ة القرررائمرررة عيى هتمرررام االممى الواجرررث من االمم املتحررر ة ومجلا االمن و واذا  رررانررر  الظررراهرة االرهرررابيرررة لم تلقى اال 

قبيعة   تنفيذ االتفاقيات ال ولية ح ى االن عيى الر م من سرررررررررقوف مالي ن الننرررررررررر االبرياء ضررررررررر ايا االرهاب والالجئ ن بسرررررررررنبه .. كما ان

ه ومطب  لالرهراب  راننرا نعتمر  فى ح ى االن اعتمراد  عريف دولى متف  علير القرانون العرام املطب  فى  رل دولرة من دول العرالم قر  ا رت 

 تقريرنا عيى  عريف قانونى ملصط   االرهاب 

ت وقرار مجلا االمن  1994ش  49/   60سررررروف نعتم  فى هذا التقرير عيى  عريف االرهاب الوارد فى قرار الجمعية العامة لالمم املتح ة  و 

 ت 2004ش  1566رقم 

رهرراب بررانرره ا االرهرراب بنرررررررررررررمررل االعمررال الجنررائيررة املوج ررة او امل سررررررررررررروبررة اليجرراد حررالررة من الرعررث ب ن الجم ور العررام او لرر   اال  ونعرف

مجموعة من االشرررررخاد امل  دين لتنفيذ ا راص سرررررياسرررررية .. و عت   االعمال االرهابية     م  رة ايا  ان  االسرررررباب املعلنة ل ا سرررررواء 

.. و نررررمل االعمال االرهابية   يرها  ت ية او عرقية او دي ية او اي ية او م  رة با  قابع ا ر بسررررتغل ل ان  سررررياسررررية او  لسررررفية او عقائ

ال ى ترتكث ضر  امل ني ن بقصر  القتل او ال اق اصرابات جسر ية او الخطف او ا ذ الرهائن بغرص اشراعة الرعث ب ن الجم ور العام 

 ا نظمة دولية  يى القيام بعمل ما او ع م القيام به او لتنويف جماعة من السكان او الر ام حكومة او م

 وق  الةزم التقرير باملرجعية ال ولية ل قوق االنسان وبصفة  اصة : 

من الع   ال ولى الخاد بال قوق امل نية  ت 10 و 7 ش  دت ناملا  وتفسر   االلةزام بحماية ال   فى السرالمة الخرخصرية و   ن   -1

.. والقانون ال ولى االنسرررررررررانى .. اتفاقيات جنيف االربع وال  تو ول ن اقية مناهضرررررررررة التعذيث  من اتف ت1شواملادة  واللسرررررررررياسرررررررررية  

 املكمل ن ل ا  يما ين  حقوق امل ني ن ايناء النزاعات املس  ة 
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ت من االعالن العراملى ل قوق  9و 3االلةزام بحمرايرة ح  الفرد فى ال ريرة واالمن عيى شرررررررررررررخصرررررررررررررره و   ن  وتفسررررررررررررر   املرادت ن ش  -2

ت من االتفاقية   7ت من ميثاق بنجول .. واملادة ش  6ت من االتفاقية االوروبية ل قوق االنسران .. واملادة ش   5نسران .. واملادت ن ش  اال

 االمريكية ل قوق االنسان 

انية اعتم  التقرير الية التويي  املعتم ة من االمم املتح ة فى لجات تقصرر ى ال قائ  فى قضررايا التعذيث والجرائم ضرر  االنسرر  -3

  وبصفة  اصة استمارة التويي  املعتم ة من مع   جنيف ل قوق االنسان 

ان تصررررررررررررراع  العمليرات االرهابيرة واعتمراد اسررررررررررررراليرث القترل والخطف وال رق والتنكيرل وت م   امل نرررررررررررررات الخراصرررررررررررررة والعرامة من جمراعة 

  وترصررررر  ودموية  نررررر   الى ان هذت العمليات اال وان املسرررررلم ن االرهابية ضررررر  املسررررريحي ن املصرررررري ن بمنتلف قوائف م ق  تم  بتعم

االرهابية ق  تجردت من  ل معانى االنسرررانية واه رت القواني ن واملوايي  ال ولية وتح ت النظام ال ولى ذاته .. وهو مابنررر   الى تح   

تم ى واالمن الخرخصر ى وحياة علنى لل ولة الوقنية ويكرس حالة الصررا  ال مو  والعنف والعنف املضراد مما ي  د االمن والسرلم املج

 اال راد 

فى عر ة منراق  دا رل الر ولرة  لجمراعرة اال وان املسرررررررررررررلم ن والتنظيمرات ال ى  رجر  م  را   ان تمر د االعمرال االرهرابيرة وقر  رصررررررررررررر  التقرير

لبنان و   ها ي ك  املصرررررية مع انتقال ا بذات ال موية ضرررر  االقباف فى اماكن تواج هم فى ع ة دول عربية مثل لينيا والعراق وسرررروريا و 

ان دراهرة االرهراب قر  توحنررررررررررررر  ولم  عر  حوادد عرارضرررررررررررررة وهو مرا ي ر د حقوق االنسررررررررررررران وير مر اليراا را القرائمرة عيى ال وار والتعراب  

 السلمى 

 وعيى الر م من ان العمليرات االرهرابيرة ال ى رصررررررررررررر هرا التقرير  نررررررررررررر   الى ان مرتكبوهرا ير عون شرررررررررررررعرارات اسرررررررررررررالميرة ت  يرا لقترل االقباف

املسرررررريحي ن اال ان الواقع املجتم ى بنرررررر   الى ع م وجود صرررررررا  دينى او قائفى دا ل املجتمع املصررررررر  مما ي ك  ان العمليات االرهابية 

 ه   ا سياى ى وليا دينى وان الرعث والة ويع هو ال  ف االساى ى وراء اه ار ال ماء ال  يئة للم ني ن 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

 

 مدش  عام للهقرير

 مات عامة معلو 

 املوقع الجغرافي ملصر . 

 ِمصَر الَعَربيِةو  تقع 
ُ
دا ل قارة  شبه جزيرة سيناء و حيث تقعآسيوي  و ول ي ا امت ادأ ريقيا الركن النمالي النر ي من قارة فيُجم وِرية

 دولة عابرة للقارات آسيا  هي

 السكان 

ع   الكثا ات السررررررررركانية و لذلك  إن كثا ة املعمور املصرررررررررري من أعيىودلتا النيل وادي في سررررررررركان مصرررررررررر ية كز معظم
ُ
في العالمو بينما  

 الصرررر اري املصررررري
 
 18مسرررراء  يوم  6:46نسررررمة بالضرررربم في تمام السرررراعة   87,000,000وق  بلغ ع د سرررركان البالد   .ة من أشرررر ها رقفارا

.  95وهو ع د السررررررررررررركان دا ل البالدو أما رجمالي املصرررررررررررررري ن في ال ا ل والخار   ق   ع    بتوقي  القاهرةو 2014أ سرررررررررررررطا  
 
مليونا

و بمع ل  رد يوم 5,604وبلغ  الزيادة اليومية للسررررررررركان  
 
   3.9يا

 
 قم من رجمالي  %7.7وية كز سررررررررركان مصرررررررررر في  . رد لكل دقيقة تقريبا

 في وادي النيل ودلتات. وتبلغ الكثا ة السرررررررركانية ل جم ورية  
 
بال سرررررررربة ملجمالي املسرررررررراحةو  2نسررررررررمة/كم 86.1مسرررررررراحة الجم ورية  اصررررررررة

 وتحتل مصر املرتبة األولى ع .للمساحة املأهولة  قم 2نسمة/كم 1,130و
 
  15رقم  واملرتبة ربيا

 
 في ع د السكان عامليا

 الديانا  

كررررررر يرررررن رسررررررررررررررررررمررررري لرررررلررررربرررررالدو ويرررررعرررررةررررر ف برررررحرررررقررررروق أتررررربرررررررا  يرررررالد ديرررررررانرررررررات  بررررررراملسررررررررررررررررررالم  رررررررإنررررررره برررررعرررررةررررر ف الررررررر سررررررررررررررررررترررررور املصررررررررررررررررررري  برررررحسرررررررررررررررررررث

ثرر  األقررلرريرررررررة  و وأكرر أهل  اسسل لا جاالةلنل  لا  مررن املسلملنل ل   و رررررررالرربرريرررررررة سرررررررررررررركررررررران مصررررررررررررررر مررن [.واملسررررررررررررررالم واملسرررررررررررررريررحرريرررررررة الرريرر رروديرررررررة هررم

 ر في البالد أتبررا  لرر يررانررات كمررا يظ .اسيهذد  و واألقليررات األ ر  من قوائف مسررررررررررررريحيررة بجررانررثاألقبل   األثوذكس   من املسلحيح    من

 أن املحصرررررررراءات السرررررررركانية ال ورية في البالد ال ت ر  رحصرررررررراءات عن أتبا  ال يانات والطوائف 
 
وقوائف أ ر      معة ف ب او  اصررررررررة

ل املسررررررريحيون   %94حيث ذكر هذا املحصررررررراء أن املسرررررررلمون يمثلون   و1986منذ رحصررررررراء عام 
 
ك

َ
و %5.78من جملة السررررررركانو في ح ن شررررررر

 .من جملة السكان %1 ود وأتبا  أي معتق ات أ ر  أقل من والي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-.D8.AF.D8.B3.D8.AA.D9.88.D8.B1_.D8.AC.D9.85.D9.87.D9.88.D8.B1.D9.8A.D8.A9_.D9.85.D8.B5.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A.D8.A9_2014-128
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 1عداد الطوائا املسيحيه فى مصرأ 

 الطائ ه  عدد األعضا  والنسب بين املسيحيين املصريين 

 الكنيسة القبطية األريوذكسية  (95%) 7,200,000

مصري واألعداد  يوناني 4,500مه م حوامي ) (0.5%) 350,000

 ([10]سورية -لبنانية  املهبقية من أصول 

 الكنيسة األريوذكسية اليونانية فى املسكن رية

 الكنيسة القبطية الكايوليكية (0.3%) 161,000

ة ( [10]بروتسهانتي 27,000من بين ) 14,000  (سنودس النيل )الكنيسه القبطية املنجيلي 

 كنيسة للا  (بروتسهانتي 27,000من بين ) 7,500

 الكنيسة املعم انية  (بروتسهانتي  27,000من بين ) 4.000

 الكنيسة امليثودية  (بروتسهانتي 27,000من بين ) 2,000

 كنيسة اال وة (بروتسهانتي 27,000من بين ) 1,500

 (الكنيسه األنجليكانية شاألسقفية (بروتسهانتي  27,000من بين ) 1,500 - 1,000

 كنيسة الروم امللكي ن الكايوليك ( [10]أصول شامّية أغلب األتباج من) (0.8%) 9,000

 
المرجع  الموسوعة الحرة و يكيبيديا   1

A9_%D9%81%D9%8A_https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%

%D9%85%D8%B5%D8%B1 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-LOOKLEX_Encyclopedia.2FEgypt.2FReligions.26Peoples-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-LOOKLEX_Encyclopedia.2FEgypt.2FReligions.26Peoples-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-LOOKLEX_Encyclopedia.2FEgypt.2FReligions.26Peoples-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 كنيسة األرمن األريوذكا  (0.1%) 8,000

أغلبية أتباج الكن سة هم من (0.1%) 8,000

املصري وه كلون أغلب أتباج الطقس  الطيوامل اإليطامي املجهمع

 ([10]الالتيني

 يوليكيةالكنيسة الرومانية الكا 

 الكنيسة املارونية  ([10]أغلبّية أتباج الكن سة من أصول لبنانّية) (0.1%) 5,000

 الكنيسة الخمسي ية  (بروتسهانتي 27,000من بين ) 375

 الكنيسة السريانية الكايوليكية (0.1%<) 2,000 [10]

 ك سية ن ضة الق اسة  (بروتسهانتي 27,000من بين ) 140

 الكنيسة األرمنية الكايوليكية (0.1%<) 1,200 [10]

 كنيسة النعمة الرسولية  (بروتسهانتي 27,000من بين ) 110

 األد نتس   852

 الكنيسة الكل انية الكايوليكية 500

 الكنيسة السريانية األريوذكسية  450 – 500

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-LOOKLEX_Encyclopedia.2FEgypt.2FReligions.26Peoples-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-LOOKLEX_Encyclopedia.2FEgypt.2FReligions.26Peoples-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-LOOKLEX_Encyclopedia.2FEgypt.2FReligions.26Peoples-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1#cite_note-LOOKLEX_Encyclopedia.2FEgypt.2FReligions.26Peoples-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 منهجية الهقرير 

و التقرير يرصررر  ال االت .. االقباف في مصرررر   املسررريحي ن    تويي  لكا ة الجرائم و االعت اءات ال ي وقع  بح و   يقوم التقرير عيى رصررر 

 ال ي تمكن باحثينا من الوصول الي ا و هو ما بعني انه من املمكن ان يكون هناك حاالت ا ر  لم يتمكن الباحث ن من الوصول الي ا .

و ق  قمنا باالشرررررارة الي شررررر ود العيان  -  عيى املقابالت الخرررررخصرررررة و بعثات التقصررررر ي املي انية .و ق  اعتم ت عمليات الرصررررر  و التويي

باالحرف االولى السرررررررماء      ررررررر يحة و ذلك  نرررررررية من  عرص  النررررررر ود الية اضررررررررار    اصرررررررة و ان  البية النررررررر ود من قر  صرررررررغ  ة 

  -معروف  ل سكانه 

 ال ي تم ننرها  وق  تم مراجعة تلك املواد االعالمية و توييق ا مي انيا .كما اعتم  التقرير عيى بعض املواد االعالمية 

 كما اعتم  التقرير عيى  التحقيقات القضائية ال ي تم مباشرا ا 

 م.2015مايو  31و ح ى 2013يونيو  30 بغطي التقرير الفة ة الزمنية من 

 ملاذا هقا الهقرير .

 وان املسلم ن  ار  القصر الرئاى ي س ى اال وان املسلم ن الي العمل عيى تحويل الصرا  يونيو و ال ي اقاح  باال  30في اعقاب يورة 

السررررياىرررر ي الي صرررررا  قائفي و تصرررروير االمر عيى انه صرررررا  ديني و ليا سررررياىرررر ي و ان االقاحة باال وان املسررررلم ن من سرررر ة ال كم هو 

الفكرة و  عميق ا ع   ننررررررررر اعمال العنف و الفو رررررررر ى و تكرار  اقاحة باالسررررررررالم من مصررررررررر و لذا  أنه سررررررررعوا الي العمل عيى تروي  تلك

حوادد االعتررر اءات عيى االقبررراف و حرق للكنرررا ا لتثنيررر  الصرررررررررررررورة لررر   العرررامرررة من ان االمر برمتررره صررررررررررررررا  قرررائفي ديني بعيررر ا عن 

ية و و حقيقة االمر ان عنيف للتأكي  عيى قائفية االح اد و ان ا ليسررررررررر  سرررررررررياسررررررررر  –لم يح د    –السرررررررررياىررررررررر ي و انتظار لرد  عل قبطي 

اال وان املسرررررررررررلم ن من  الل  تلك االح اد ن  وا بالفعل في العمل عيى اسرررررررررررتقطاب الع ي  من النرررررررررررباب بع  اي ام م بان الثورة عيى 

 2اال وان هي حرب عيى االسررالم و يمكننا من  الل االقال  عيى التحقيقات الخاصررة بالقضررية املعرو ة اعالميا باسررم ا عرب شررركا ا  

سرررنج  ان اكث  ق      قبلته من سررروريا الي مصرررر و ذلك ل ماية االسرررالم في مصرررر و قتال من يمنعون تطبي  النررررعية في االرص و هو 

ما بعني ان اال وان تمكنوا من  ل  صررررررررررررررا  قائفي تكون ل ي م القر رة عيى ادارته و اد ال ا راد و تيرارات ج ي ة الي ج    را في ح ن ان 

ونه صررررررررا  سرررررررياىررررررر ي و شرررررررعث يار عيى حاكم و جماعته  نرررررررال في ادارة ال ولة  أنه لن يتمكنوا من كسرررررررث ر قاء و اقتصرررررررر االمر عيى  

 م ي ين ج د .

 

 
  – جنايات عسكرية 43لقضية رقم ا  2
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 و ينقسم هقا الهقرير امي ثالث اقسام 

 : يتناول االحصائيات الخاصة بال االت ال ي تم رص ها . القسم االول 

 ال ي تم رص ها .سيتم تناول بعض ال االت النموذجية  القسم الثاني :

 : سيتم عرص الج اول الخاصة بكل ال االت ال ي تم رص ها. القسم الثالث
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 القسم االول 

 االحصائيات االجمالية ل  االت ال ي تم رص ها

 2015مايو 31ح ى  2012يونيو  30الفة ة من 
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 اوال : حاال  القه  شارج نطاق القانون .

م الع ي  من حاالت العنف و ال ى اسررررررررررر      االقباف بنررررررررررركل  اد في دل اداعاء  2013يونيو  30 الل الفة ة منذ    شررررررررررر  ت مصرررررررررررر

يونيو يةزعم ا االقباف لالقاحة بال كم االسررررالمي  30جماعة اال وان املسررررلم ن و الجماعات الج ادية املوالية ل ا عيى ان اح اد يورة  

 و ان ا يورة ض  االسالم .

تلرك الجمراعرات ر ع معر الت اسررررررررررررر  ر اف االقبراف في مصرررررررررررررر من اجرل الة وي  لفكرا را تلرك ب ر ف كسررررررررررررررث التعراقف العرام في و  عمر ت 

 قتيال . 24النار  املصري و و ق  ش  ت اعمال العنف سقوف ع د 

 املنيا تهصدر م  د العنا الدامي  -

  ت مع الت عنف عالية و ت م   و قتل .تص رت محا ظة املنيا املن   ال امي  جاءت في مق مة امل ا ظات ال ي ش 

 

من اجمالي حاالت الو اة و تل  ا  ل من االقصررررررررر و اسرررررررريوف و الج زة ب سرررررررربة  %21 جاءت املنيا في املق مة السرررررررروداء ب سرررررررربة  

 % من اجمالي حاالت القتل . 17واح ة و هي 

اسيوط , عدد الوفيات
 ,4 ,17 %

,  عدد الوفيات
, 1, االسكندرية
4%

,  عدد الوفيات
17, 4, االقصر  %

الجيزة , عدد الوفيات
 ,4 ,17 %

,  عدد الوفيات
8, 2, القاهرة %

,  المنيا, عدد الوفيات
5 ,21 %

,  عدد الوفيات
12, 3, سوهاج %

شمال , عدد الوفيات
4, 1, سيناء  %

Chart Title
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اءت االسرررررركن رية و شررررررمال سرررررريناء بحالة قتل و ج %12حاالت قتل ب سرررررربة   3في ح ن جاءت سرررررروها  في الة تيث الرابع بمع ل  

 واح ة في الة تيث اال    .

واقع  املحافاة  م   اسما  الضحايا  عدد الضحايا تاريخ ال

 ممدوح راغب مرقص   1 13-أغسطس-01 اسيوط  1

 عمادل لط ي دميان ، مدحت صدقي دميان   2 13-سبهموك-12 اسيوط  2

 ش يد ابانوب عادل  1 2013يوليو1 اسيوط  3

 وفاة رامي ت ريا 2 14/08/2013 االسكندرية 4

امي   -محارب نصحي حب ب راسم تواضرس  - روماني نصحي حب ب   4 2013يوليو  13-4 االقصر  5

 نسيم

سميك ف مي عاتل د و الط لة مريم نبي  عاتر و الط لة   - امليا حلمي   4 13-أ هوبر-20 الجيزة  6

 مريم اشرف 

 وفاة فوتي مريد 1 15/08/2013 القاهرة 7

 ج س ي يولس  1 13-أغسطس-07 القاهرة  8

 مقه  اسكندر رتق هللا 1 14/08/2013 املنيا 9

 وفاة اثهين غرقا 2 14/08/2013 املنيا 10

 مدحت حب ب حنين   1 13-يوليو-28 املنيا  11

 مقه  عبد املسيح عياد فانوس  1 13-نوفموك-28 املنيا  12

 مقه  صادق حكيم عبيد   1 13-سطسأغ-06 سوهاج 13

 مقه  مار و امي  عطيه  1 16/08/2013 سوهاج 14

اسيوط 

االسكندرية

االقصر 

الجيزة 

القاهرة

المنيا

سوهاج

شمال سيناء 
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 عبده نصري  1 13-أغسطس-04 سوهاج  15

 مقه  القس مينا عبود شاروبيم  1 13-يوليو-06 شمال س نا   16

 
 
 : االعهدا  على دور العبادة القبطية و تدميكها. ثانيا

يى دور العبررادة القبطيررة و جرراءت تلررك ال رراالت متنوعررة مررا ب ن حرراالت اقتحررام لرر ور العبررادة و حررالررة اعترر اء ع 94رصرررررررررررررر  مراقبينررا عرر د 

و ق  سررررررجل  املنيا امل ا ظة   فاملولوتو النارية او الحجارة و  جاجات   باألسرررررر  ةتحطيم محتوياا ا و حرق ا او ه م ا او االعت اء علي ا 

 من مع الت االن  ا ات و االعت اءات عيى دور العبادة . %35وح ها حص ت   االعيى ملع الت االن  اك حيث سجل راص ينا ان املنيا

 

من  %13 يما  ان  محا ظة اسررررررررريوف في املرتبة الثانية من حيث املع الت الخاصرررررررررة باالن  ا ات ضررررررررر  دور العبادة و سرررررررررجل  

 . %11 ل اجمالي االن  ا ات ال ي رص ها باحثينا و  ان  محا ظة الج زة في الة تيث الثالث بمع

,  القاهرة, دور عبادة
5 ,5 %

,  دور عبادة
,  10, الجيزة

11%

,  دور عبادة
2, 2, االسكندرية %

,  الغربية, دور عبادة
2 ,2 ,  المنوفية, دور عبادة%
1 ,1 %

كفر , دور عبادة
1, 1, الشيخ ,  دور عبادة%
1, 1, دمياط %

,  دور عبادة
,  بورسعيد

2 ,2 ,  دور عبادة%
,  السويس
4 ,4 %

,  دور عبادة
6, 6, الفيوم %

بنى , دور عبادة
1, 1, سويف %

,  33, المنيا, دور عبادة
35%

,  دور عبادة
,  12, اسيوط

13%

,  سوهاج, دور عبادة
5 ,5 %

3, 3, قنا, دور عبادة %

,  االقصر, دور عبادة
1 ,1 %

شمال , دور عبادة
1, 1, سيناء %

,  دور عبادة
0, 0, اسوان %

,  دور عبادة
,  2, مطروح
2%

,  اسيوط, دور عبادة
1 ,1 %
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 ثالثا : االعهدا  على املمهلكا  الخاصة باالقباط .

لم تقتصرررررر اعمال العنف ال ي مارسررررر  ا جماعة اال وان املسرررررلم ن و الجماعات الج ادية املناصررررررة ل ا عيى دور العبادة  قم  

 الل اسرررررررررررتن ام منابر املسررررررررررراج  في بل ان االمر امت  الي ايارة املواقن ن و د ع م الي االعت اء عيى منا ل االقباف و ذلك من  

 صالة الجمعة او في صالة الجنا ة .. الخ 

و  ان  املنيا متصر رة لذلك املنر   ايضرا وهو االمر الذي بنر   الي ان املنيا عاشر  ايام من الرعث االسرود مع دعاة الكراهية 

.  

القاهرة

الجيزة

االسكندرية

الغربية

المنوفية

كفر الشيخ

دمياط

بورسعيد

السويس

الفيوم
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ت  مملوكة لالقباف  ان  املنيا وح ها سررررررجل  حالة لالعت اء عيى منا ل و محالت تجارية و صرررررري ليا 68 ق  رصرررررر  مراقبينا  

 من اجمالي حاالت االعت اء و هي مع الت مرتفعة للغاية مقارنة ببا ي امل ا ظات املصرية. %67حالة ب سبة بلغ   45

 

 رابعا :مقارنة ملعدال  االن  ا ا  على دور العبادة و ممهلكا  االفراد 

االعت اء عيى دور العبادة مقارنه باالعت اء عيى ممتلكات اال راد شرررررررركل اال     يت رررررررر  من الرسررررررررم البياني املر   بان مع الت

معرر الت اقررل في ا لررث امل ررا ظررات بينمررا جرراءت معرر الت االن  ررا ررات و االعترر اء عيى ممتلكررات اال راد لتنررررررررررررركررل معرر الت اعيى 

القاهرة

الجيزة

االسكندرية

الغربية

المنوفية

كفر الشيخ

دمياط

بورسعيد

السويس

الفيوم

,  ممتلكات اقباط
0, 0, الجيزة %

,  ممتلكات اقباط
2, 1, االسكندرية %

,  ممتلكات اقباط
2, 1, بورسعيد %

,  ممتلكات اقباط
3, 2, السويس %

,  ممتلكات اقباط
6, 4, الفيوم %

,  ممتلكات اقباط
,  2, بنى سويف
3%

,  ممتلكات اقباط
67, 44, المنيا %

,  ممتلكات اقباط
6, 4, اسيوط %

,  ممتلكات اقباط
6, 4, سوهاج %

,  ممتلكات اقباط
3, 2, قنا %

,  ممتلكات اقباط
2, 1, االقصر %

,  ممتلكات اقباط
2, 1, اسوان %

Chart Title
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تل وهو االمر الذي يوضررررررررررر ة بعض بمحا ظة املنيا و هي امل ا ظة ال ي شررررررررررر  ت كذلك اعيى مع الت السررررررررررر   اف اقباف بالق

يوليو  ان ا  ف الي معاقبة االقباف بنررررررركل عام   3يونيو و االقاحة بمرىررررررر ي في  30الباحث ن بان االوضرررررررا  في املنيا عقث يورة 

تح  دعوة ان م شررررررار وا في الثورة لالقاحة بالنظام االسررررررالمي لتعطيل تطبي  النررررررريعة و تأ ي املنيا في املق مة الرتقا  مع ل 

التواجرر  املسرررررررررررررياي في قر  بعي  ررا و كررذلررك التواجرر  الكب   ل جمرراعررات الج رراديررة و كررذلررك نتيجررة امكررانيررة التعرف عيى ال ويررة 

 ال ي ية لال راد بس ولة نتيجة  تان التجمعات املسيحية دا ل القر  اكث  وضوحا عن امل ن  

 

عنف اك   من    ها من امل را ظرات ال ي تقع بالوجه البحري و كذلك يمكننرا ان نجر  ان امل را ظرات الجنوبيرة هي ال ي شررررررررررررر ر ت اعمرال  

ذلرررك نتيجرررة ارتفرررا  معررر الت التواجررر  القبطي برررالجنوب و الرررذي يتضرررررررررررررررا ر مع معررر الت تواجررر  قويرررة ل جمررراعرررات الج ررراديرررة و اال وان 

 املسلم ن في تلك امل ا ظات ايضا.

 شامسا : القائمون على االن  ا ا  بحق االقباط  

من االن  دا دا  التي وقعدت بحق االقبداط  داندت بيدد  %65  التي رصددددددددددددددهدا بداحثوندا وجددندا ان ا  ك من في  دافدة الحداال 

من الحاال  جا   ن يبة لهحري  مباشدددددددددر من قب  االشوان و  %27جماعة االشوان املسدددددددددلمين و انصدددددددددارهم ب نما 

 نا من الهعرف على توج ا   % من باقي الحاال  التي تم رصددددددها لم يهوصددددد  باحث 8السددددد لين ضدددددد االقباط ب نما  

 املن قين لهلك االعهدا ا   

دور عبادة

ممتلكات اقباط
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 القسم الثاني 
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 محافاة األقصر -قرية الضبعية  –نبع حسان 

 م2013يوليو  -5

ب من منا ل بعض االقباف مقتوال بالقر   -مسررلم   –م تم اكتنرراف جثمان ا حسرران صرر  ي حنفي ا  2013يوليو   5في  جر يوم الجمعة  

م  ودرررة لم تتو ر لنرررا معلومرررات ح ى االن عن مالبسرررررررررررررررات واقعرررة القترررل او التعرف عيى الجنررراة الفررراعل ن ولم  علن نترررائ   –برررالقريرة 

 و  ور اكتناف جثمان املرحوم ا حسان ص  ي حنفي ا  انتنرت روايات ع ي ة حول دروف الو اة .   -التحقيقات في تلك الواقعة

ول ش م . م ت من احر  النررررررررررررربراب القبطي برالقريرة برأن ا اليي حصرررررررررررررل انره بعر  اكتنررررررررررررراف جثرة ا حسررررررررررررران حنفي ا مقتول قبعرا جمراعرة و يق

اال وان املسرررررررلم ن و السرررررررلفي ن اليي موجودين في البل  قلعوا اشررررررراعة بأن اليي قتل ا حسررررررران ا هما االقباف في القرية و تم الز  باسرررررررم 

عام ت ا  و بع ها لقينا الناس هجم  عيى منزل مج ي أسررركن ر في  جر اليوم و تم ضرررربه  18ش  شررراب مسرررياي ا صرررباي مج ي رسررركن ر

 بسال  ابيض ا مطوات ا اال اته عرف ي رب .

و يكمل ش ش. م ت سردت للوقا ع قائال ا بع  ك ت لقينا الهجوم قال  ل  اقارب صباي و تم ضرب ا شنودت ا و رموت في النيل لكن شنودت 

   ك ت اعرف ي رب بع

مئات من مسررررررررررررلمي القرية  انوا يطرقون عيى أبواب و ق  اشررررررررررررارات بعض التقارير االعالمية  ال ى توا ق  مع روايات النرررررررررررر ود الي ان  ا  

منا ل املسررريحي نو ويحاولون اقتحام او وهم يحملون أسررر  ة نارية وبيضررراء وأدوات ه مو وهم ي تفون بنرررعارات قائفية ع ائية.. هذا 

مليات االعت اء عيى منا ل االقباف من بع  الفجر ح ى اذان املغرب  بنررررررركل عنررررررروا ي عيى  ة ات متقطعةو وأشرررررررعل  وق  اسرررررررتمرت ع

 ابعض املنا ل للهجوم أكث  من مرة الن  ان في بعض املنا ل. و عرض 

 افراد  4مصابين و  قه  سقوط 

و أقاربة اال ان اعمال العنف قال   ا ة االقباف بالقرية ا  3عيى الر م من ان االح اد  ان  ب اي  ا موج ة لخخ  ا صباي  مج ي  

و هو االمر الذي يثن  ان علميات االيارة ال ي قام  ب ا جماعة اال وان املسررررررررررلم ن و التيارات السررررررررررلفية ات  بثمارها و اشررررررررررتعل  ن  ان 

االح اد و ي  ى ا أميل نسيم ا عيى الر م من  الفتنه في  ا ة انحاء القرية و اس       ا ة االقباف بالقرية ليسقم اول قتيل في تلك

 انه ال يم  لصياي مج ي بأي صلة قرابة او  ح ى نسث و مصاهرة .

عن قري  كسرررررررررررررر الباب وحرق  اقتحامه  محاولة  و   األهالي   عرص لالعت اء من قبل ا أميل نسررررررررررررريم اعيى و بنررررررررررررر    شش .م ت  الي ان منزل  

و لم يتمكنوا من االقتحام اال ان م في  في الواح ة د را  الكرت  مرت يانية  عاد امل اجمون    شرررررررررررباك املنزل في الخامسرررررررررررة صررررررررررربا  الجمعة يم

 
الفعلية للحركة  ذكر بعض شهود العيان بان " صبحي مجدي " كان من احد قيادت حركة تمرد بالقرية اال ان باحثينا  لم يتأكدوا من اذا ما كان من القيادات 3

 عملية جمع التوقيعات لحركة تمرد دون ان يكون له منصب رسمي في الحركة .بالقرية ام انه كان من النشطاء الفاعلين  في
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صرررع  البعض م  م الي اعيى سرررطل املنزل و  السرررابعة من مسررراء الجمعة تمكنوا من أقتحام املنزل  و  ان  اع اد املقتحم ن للمنزل كب    

و بقطعة ح ي  و تم االعت اء عليه بالضرررب   اال ان م مسرركوا ااميل ا  شرروال  دا ل  ا  اأميل  أنبوبة بوتاجا  دا له و  ا تبأ قاموا بالقاء 

و قبعا هرب  ل مسررررررررررياي القرية و .و قبعا بي  أميل اتحرق بالكامل  و  و مات بع  ك ت في املسررررررررررتنررررررررررفى   سررررررررررتنررررررررررفى  بع ها اتنقل عيى امل

لالحتمراء  الضررررررررررررربعيرة قرارب في القر  املجراورة  قلعوا عيى كنيسرررررررررررررة قلعوا عيى  القر  املجراورة لال تبراء  ي را عنر  اقرارب م و اليي مرالوش ا

و اليي  ضررررررررررل من املسرررررررررر ي ن بالقرية معر   ينر  من بي  م بسررررررررررنث محاصرررررررررررة بيوا م باع اد كب  ة من اهالي القرية من و بالكنيسررررررررررة  

 القرية املسلم ن و اليي  انوا بيضربوا نار في ال واء و بيحاولوا اقتحام منا ل و بيوت املس ي ن ب

 و اشارت التقارير االعالمية الي انه ق  جاءت اح  السيارات امل رعة التابعة للنرقة و حاول  تفرقة املتجم رين و اعادا م الي منا ل م

 و  ض هذا ال صار و ق  ن    قوات االمن في ا راء السي ات من املنا ل امل اصرة في اول االمر .

 راسم تواضروس رلى كنيسة مار يوحنا بقرية الضبعية صوصا اململوكة لكل من نصاي حبيث و 

 و ق  اسفرت تلك االح اد عن مقتل  ل من 

 .عاماو ضرب بسال  أبيض وذبل 38روماني حبيثو  .1

عاماو قعن في الرقبة وكسرررررر بقا   40محارب نصررررراى حبيثو   .2

 .الجمجمة

 العصررررررراعاماو قعن في الرقبة وضررررررررب ب 54راسرررررررم أقالديوسو  .3

 .قا  الجمجمة أد  لكسر في

 .عاماو جرو  قطعية في الرأس 40أميل نسيم صارو يمو  .4

 :وأص ب    من

 .عاما ضرب باملطواة والنوم 25ميالد األم   نسيم        .1 - 

عاما أصرررررررررريث بأربعة أع  ة نارية بالذرا   50بولا   ي يوسررررررررررف        .2 - 

 .والبطن

 .لنومعاماو ضرب با 30 ادي أسع  عب  للاو         .3 -

 .عاماو ضرب بالنوم 36عي  ردوارد أيوبو         .4 -
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 .عاماو ضرب بالنوم 36صفوت سم   أيوبو         .5 -

  ا أشررررعل  الن  ان  ي و بنالف حاالت القتل و االصررررابات ال ي تنلف  عن تلك االح اد   ان  الع ي  من املنا ل املمملوكة لالقباف ق   

ل املسررررررررررررريحي ن الخرراويررةو ومنعرر  سررررررررررررريررارات املقفرراء واملسرررررررررررررعرراف من د ول القريررةو وقرر  نقررل القتيى ون ررث أعرر اد أ ري من منررا  و تم 

 واملصاب ن في سيارات النرقة. 

رداري مركز القرنة. وق   2398امل ضرر رقم     رد من مسرلمي القرية وحرر  42ألقي القبض عيى نحو    -السرن –صربا  اليوم التالي  و في 

أيام عيى ذمة التحقيقاتو هذا وق  و عرف ع د من أهالي ال رررررررررر ايا عيى بعض املعت ين علي م   4م  ما   16أمرت النيابة العامة بحنا  

 الذين شار وا في االعت اءات لم يقبض علي ا ح ى األنو وهناك مناوف من ذكر أسمائ م  نية االنتقام من أهالي ال  ايا

 محا ظة املنيا  -اح اد قرية دلجا بمركز دير مواس 

ية دلجا بمركز دير مواس بمحا ظة املنيا اعت اءات متكررة من قبل جماعة اال وان املسررررلم ن ضرررر  االقباف بالقرية و ذلك شرررر  ت قر 

 م ض  الرئيا املعزول محم  مرى ي .2013يونيو  30في اعقاب املناركة الواسعة الهالي القرية في يورة 

 شم.ات اح  اهالي القرية أشررررررار في شرررررر ادته لباحثينا انه قبل

الثاليون من يونيو و  ررانرر  هنرراك تحررذيرات مبرراشررررررررررررررة من 

قبررررل اال وان بررررالقريررررة لة هيررررث االهررررالي من املنرررررررررررررررراركررررة في  

يونيو . و قاموا بتو يع م نرررورات ب ذا املعني  30مظاهرات  

 يونيو ه   ا اسقاف االسالم في مصر. 30و بأن 

قبعا الكالم دت ما  الش الناس تناف و  ان  املنررررررررررررراركة 

و  قويررة جرر ا و دت  يى اال وان يتجننوا أكث  و يوني 30في 

ب أ ينرجوا  مسرر  ات صررغ  ة ب تا ات اسررالمية اسررالمية .. 

للا اك   .. الخ من ال تررررا ررررات الرررر ي يررررة و  ررررل دت علنرررررررررررررررران 

 ان ه  ة اسرررررررقاف   30يف موا الناس ان اليي حصرررررررل يوم 

 االسالم في مصر و دت علنان يحن وا ناس معاهم .

يونيو  و صررررررررررررربرررا  يوم  30في مسرررررررررررررررراء يوم  و يكمرررل  شم.ا ت 

االين ن اليوم التالي قا   بالقرية مسررررررررر  ة من النرررررررررباب و 

االقفررال من مسرررررررررررررلمي القريررة و برر أو بررال ترراف ب تررا ررات قررائفيررة و قررذف منررا ل املسررررررررررررر ي ن بررالحجررارة. و مع ا ديرراد املظرراهرات في ميرر ان 
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ذادت حرر ة ال  رر يرر ات من قبررل جمرراعررة اال وان و انصررررررررررررررارهم ضرررررررررررررر    التحرير و البيرران الصررررررررررررررادر من املجلا االعيى للقوات املسررررررررررررر  ررة

 املس ي ن بالقرية .

أنذاك   –م عقث اعالن عزل محم  مرى ي و القاء الفري  اول عب  الفتا  السيس ي  2012يوليو  3و يكمل الناه  في مساء يوم االربعاء  

و ير  النررراه   –ء عيى اية م نرررأت تابعة لالقباف في القرية   طابة و اعالن  ارقة الطري  ان  ع املئات من شرررباب اال وان لالعت ا –

بأن االمر ممنهج من قبل م و من الواضررررررررر  انه  ان  هناك  عليمات مسررررررررربقة ل م ب ذا االمر حيث انطلقوا في وق  واح  صررررررررروب اماكن 

ي نفا املنطقرةو وهم ي تفون ا مبني دار منراسررررررررررررربرات ترابع لكنيسررررررررررررررة مرار جرجا ل قبراف الكرايوليرك ال ي توجر  ف قر  هراجموا  –بعي  را 

و قاموا باالعت اء بالضرررررررررررب عيى الخف   املكلف رسررررررررررالمية رسررررررررررالمية عاو ين النرررررررررررعية... يادي الذل ويادي العار النصررررررررررار  بقوا يواراو  

أدوار: ال ور  و   رب العسررررررراكر املعين ن ل  راسرررررررةو وتر وا املكانو  اقتحم املتجم رون املبني املكون من ياليةبال راس هو و العسررررررراكر  

األول منصررر  حضرررانة ومكاتث لتق يم   ماتو والثاني مكتبةو والثالث سررركن للقا أيوب يوسرررف. وقام  املجموعة امل اجمة ب  ث 

 .محتوياته بالكاملو يم اشتعل  الن  ان بهو حيث أت  عيى محتويات ال ور األول 

لعر ير  من اهرالي القريرة انره في تلرك االينراء الةزم االقبراف منرا ل م  يمرا و قبقرا للعر ير  من التقرارير االعالميرة ال ي تتوا   مع شررررررررررررر رادات ا

تفرق متظررراهري اال وان الي مجموعرررات تطوف القريرررة و تقوم برررالقررراء الحجرررارة عيى منرررا ل االقبررراف و الطرف بنرررررررررررررررر ة عيى االبواب و 

 النبابيك الرهاب م و االعت اء عيى بعض املنا ل و محاولة اقتحام ا .

وسرررررررالمة رسررررررر   ونادي   و   وكرومر رسررررررر  و   جرجا   يم  يم بعض امل ال التجارية و ن   ا و هي امل ال اململوكة لكل من  و ق  تم تحط

و منهي و وق  قام األ     ور اقتحام منزله بإقالق أع  ة نارية من أعيى املنزل أصراب  سرتة من امل اجم نو وق  توفي واح ا م  م  يما بع 

اي وأقلقوا الن  ان علي او وهى  عالج حاليا بمسررررررررتنررررررررفى الرا ي الصررررررررال  من املصررررررررابات ال ي ل ق  ب او كما  قاموا بإ را   وجة املسرررررررري

الصررررررلبان املرسرررررروم عيى واج ة   اشررررررعلوا الن  ان في املنزل. وفي  ضررررررم األح اد أج    ل من يوسررررررف جن ي ومينرررررريل جميل عيى تكسرررررر  

 .منزل  ل م  ما بع  تحطيم محتويات املنزل ن

جموعرة أ ر  بم راجمرة كنيسررررررررررررررة املصرررررررررررررال  ون رث محتويراا را بعر  تكسررررررررررررر   أبواب را. بينمرا تولى بعض املواقن ن قطع الطري  رلى وقرامر  م

 .القرية ومنع د ول سيارات املقفاء والنرقة

يادلة   ان يطالث و اشرررررار الي ان اح  الصررررر  بأن اال وان املسرررررلم ن وراء عمليات التحريض ضررررر  االقباف في القرية   ة رواية ش م . أ ت  وأ اد

أهالي القرية املسرررلم ن من  الل ميكرو ونات أعيى صررري ليته بنصررررة املسرررالم والقصررراد من مسررريحسي القرية االذين أسرررقطوا مرىررر يا 

بتحريض مسررررررلمي القرية من ميكرو ون مسررررررج  النصررررررر عيى االعت اء عيى املسرررررريحي ن   -يوليو  3ال ي تل  عصررررررر الجمعة  -كما قام آ ر

وا عيى أنصرررررررار مرىررررررر ي الذين تجم روا عيى شرررررررريم السررررررركك ال  ي ية ومنع حركة القطارات لكن ت  ل بعض الوجوت بحجة أن م اعت 

 .املعرو ة ملطالبة أهالي القرية بال  وء وع م مسئولية املسيحي ن ب ا عن األح اد السياسية األ   ة
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 :كنيسة السي ة العذراء بم ينة مرى ى مطرو االعت اء عيى 

م قام املئات من انصرررررررار مرىررررررر ي بم ينة مرىررررررر ى مطرو   2012يوليو  3الفري  اول عب  الفتا  السررررررريسررررررر ي في يوم  األربعاء  في اعقاب بيان  

ا باالعت اء عيى كنيسررررة السرررري ة العذراء التابعة للكنيسررررة القبطية األريوذكسرررريةو وقاموا أوال بإقالق األع  ة النارية في ال واء يم اشررررعلو 

  أبواب الكنيسرررررررررررررة و رابرل الك ربراء ل راو يم حطموا أجزاء  من البوابرة ال ر ير يرة للكنيسرررررررررررررة برأدوات  رانر  الن  ان في كنرررررررررررررك ال راس  رار 

 .مع م. ورش  املتجم رون الكنيسة بالطوب و جاجات املولوتوفو مما أدي الشتعال الن  ان في ع د من شبابيك الكنيسة

 دا ل املبني بقوات الجي  واملطافئو ال ي جاءت بع  و ور وقو  األح ادو اتصررررررل القا بيجيمي  اهن الكنيسررررررة و والذ    
 
ان متواج ا

 .مرور نحو الثلث ساعة من ب اية األح ادو وقام  قوات األمن بتفري  الجمو   ار  الكنيسةو وتكثيف ال راسة علي ا

 : ن سة مار مينا بمحافاة بورسعيد

ل عنررررررررررررروا ي عيى كنيسررررررررررررررة مررار مينررا باي املنررا  الكررائن بمحررا ظررة يوليوو أقل  ملثمون أع  ة نرراريررة بنررررررررررررركرر  9مع منتصرررررررررررررف ليلررة الثاليرراء 

مما أد  ل  نرررررم  جا  صررررري لية مسرررررتنرررررفى مار مينا الخ  ي املجاورو وأصررررريث مايكل سرررررن  وبية  حليم بجرو  قفيفة جراء    بورسرررررعي و

يمات صررررررررررررادرة من القيادات  سرررررررررررراقم الزجا . وقبقا لرواية مسررررررررررررئولي الكنيسررررررررررررة  أن أع اد املواقن ن دا ل ا  ان  مح ودة نظرا لتعل

 أن قوات الخ مة األمنية عيى الكنيسررررررة تبادل  مع و قبقا لرواية شرررررر ود عيان  ال ي ية بع م التواج  رال في أوقات الصررررررلوات ال ي ية.  

 .قبض عيى أح  مرتكالي الواقعة امللثم ن رقالق الن  ان وأنه

 محا ظة املنيا –كنيسة مارمينا 

كنيسرة مارمينا باملناي لالعت اء بالحجارة من قبل مسر  ة م ي ة للمعزول محم  مرىر ي و ق  حال بعض   يوليو   عرضر  4في مسراء يوم 

 املنارك ن في املس  ة من استمرار االعت اء عيى الكنيسة 

 محا ظة املنيا -ملركز مطا   -قرية منبال 

لى قريرة منبرال الترابعرة ملركز مطرا  بمحرا ظرة املنيرا وهى اينراء املنرررررررررررررراركرة فى  راعليرات املظراهرات  ر  اهرام   2013 يونيو 30يوم االحر    

قرية معرو ة بان ب ا ا لبية مسررريحية  قام  مجموعة مسررر  ة تابع  لجماعة اال وان املسرررلم ن باقالق وابل من االع  ة النارية علي ا 

 سنة ويعمل  ال  45مما ادئ الى اصابة عزت لبيث عب ت مينا 

 مقتل شاب باسيوف 

 سقوف الناب ابانوب عادل ش ي  فى اسيوف عيى ي  م ي و مرى ي ايناء التظاهرات فى اسيوف ليويو  1االين ن 
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 مي ان الساعة بقنا و االعت اء عيى ممتلكات اال راد 

فى م ينة   مسر  ة صرغ  ة من شريو  ال ركة السرلفية و اال وانية  ن الفري  عب الفتا  السريسر ى انطلقعقث بيا يوليو 3في يوم االربعاء 

ا الى ميرر ان السررررررررررررررراعررة وهنرراك اسررررررررررررر  رر  وا ممتلكررات االقبرراف بعرر  اهرر ار دم م ومنررا ل م وتم تكسررررررررررررر   عرر د كب   من منررا ل االقبرراف قنرر 

 .ومحالا م 

 شي  ا واني يحرص عيى العنف ض  االقباف بسوها  

ضرررررررررر  االقباف حيث   حريضتم بال2012 يوليو 5في  طبة الجمعة   و ئ املصررررررررررل ن بمسررررررررررج  االرقام بسرررررررررروها  بقيام  طيث املسررررررررررج   

 وصف م بان م محاربى االسالم ووجث قتل م

  علي  اننطة الكنا ا بع  تحريض اال وان عيى االقباف 

لجررائرر  معظم كنررا ا بنى سرررررررررررررويف و مطرانيررة بنى سرررررررررررررويف الي  علي   اننرررررررررررررطرراا ررا برراسرررررررررررررتثرراء م  2013 يوليو 14في يوم االحرر  املوا   

 الق اسات بسنث املضايقات والة ب  باالقباف

 محا ظة بورسعي  –كنيسة مارجرجا 

 كنيسة مارجرجا باي املنا   ببورسعي  م قام  مجموعة من شباب اال وان بمحاولة اقتحام 2013 يوليو 28في يوم االح  املوا     

 مس  ات اال وان  عت ي عيى منا ل االقباف و كنيسة  باملنيا و سوها 

عيى منا ل االقباف وكنيسر  م ا وانية م ي ة للمعزول محم  مرىر ي بالتع ي م قام  مسر  ات  2013  ا سرطا 3في مسراء يوم السرن   

 بقرية بنى احم  الغربية وع ة قر  تابعة ل ا باملنيا

 .كما ش   نفا اليوم مس  ات ا ر  بسوها  و قام  باالعت اء عيى منزل قبطى بقرية بناويم التابعة ملركز املرا ة بمحا ظة سوها 

 كنيسة مارمرق   ببني سوي  ر ع علم القاع ة عيى 

 ة حاصررر بموم ي و مرىرر ى   قيام مجموعة من الجماعات الج ادية    و ئ  مجتمع كنيسررة مارمرق    م 2013 ا سررطا 8يوم الخميا  

 علم القاع ة عيى كنيسة مار مرق   و بر ع مطرانية بنى سويف و 
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 يض علني عيى االقباف بنمال سيناء حر ت

مال سيناء م نور يحمل توقيع اأنصار النريعة في أرص الكنانةا يتضمن اا امات واض ة للمسيحي نو يوليو و   بحا ظة ش 5بتاري   

أو النصررررار  عيى ح  وصررررف امل نررررورو بأن م ا أعلنوا حربا عيى املسررررالم وأهله في مصررررر وتحويل مصررررر من بل  املسررررالم ومعقله وحصررررنه 

. واسررررتكمل امل نررررور تحريضرررره بأن م اأصرررربحوا بسرررر    ون أروا  املسررررلم ن ال صرررر ن رلى مسررررخ علماني صررررليالي ال ير ع  يه ل سررررالم راية

ومنزنا   وممتلكاا م و ل من يحمل السررررم  املسررررالمي من ملتح ن ومنتقبات و ع وا عيى حرمة املسرررراج . وأن الكنا ا أصرررربح  قالعا

 للسال 

 مدينة  وم أمبو بأسوان  -محاصرة  ن سة العقرا  

  االحتفال   ل ضور  رلي او ال  ول   من القريةو   ار  من  األقباف بمنع أمبوو  بكوم العليقات قرية أهالي قام م 2014 ا سطا 21 بتاري 

 . مجاورة  قر   ع ة وتن م بامل ينةو اسم ا  تحمل ال ي الوحي ة  بالكنيسة العذراء السي ة  عي  بليلة

  لجماعة   تابعة  مس  ة  قام    وال  ضةو  رابعة  صامي اعت   ض  ذكر    في  املسلم ن  اال وان    عاليات  اقار  في  م  2014  ا سطا  14  بتاري   و

 قبطي ملواقن ملك عقار  وكذلك  ألقبافو اململوك  “سيجال”و مجوهرات محل في الن  ان بإشعال  بأسوانو الكورني  بنار  امل وانو

 .” ر ق  “م ى ُي  ى

 االعهدا  على اقباط الناصرية باملنيا

 م 11/4/2015

 ل جماعات املنتم ن من   املتن دين  املسلم ن  بعض قبل من  العت اءات باملنيا مزار بني  بمركز يةالناصر   بقرية االقباف  منا ل   عرض 

 . اال وانية  و  االسالمية

  بي م   اصة ال نية لف يو داع  ننر و  امل ني ن   من  لكت   داع  نظم  ا اليي  االع امات بع  ان  حصل .اليي عام  39 ت س.  ش يقول  و

  من  مجموعة  عن نا حصل اليي  االمر نفا هو  و بتاع  م اال نية و داع   عيى تريقة    يوا من اكة   ب نر املصري ن  قام بع ها و

  ال نيا  لقينا  جأة و و  االنة ن  عيى  ننرة  و قبطي م رس بموبايل تصويرت تم و داع  عيى  يه  بية يقوا   يوا بتمثيل  قاموا الطالب
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  و الناس  ش نوا اليي  و  هنا اليي انصارهم  و املسلم ن  اال وان  جماعة بتو  نيو ال  ال نيا شعلل اليي و و   الجمعة صالت  بع   ولع 

 . كذب في  كذب  له كالم هو و لالسالم االساءة بحجة القرية  في االقباف محال و  بيوت عيى لالعت اء د ع م

  لالسالم  س ئ داع  عيى الة يقة  ا اي  يبقى ملالسال  بتس ئ  داع  ان بيقولوا املسلم ن   ل ملا .. قائال ال  يث  ت م . ه  ش الناه  يكمل و

  لو ح ى  بع ين و . لالسالم بيس ئ دت الف يو ا اي  يبقى باالسالم عالقة مال وم  و مجرم ن و قتله ال واع  ان عارف  له العالم

  اتنرب  اليي  الناس  ذنث ايه بع ين و الء ال  و مس ئ  دت الكالم  ان ان  تقول  اليي  هي و محكمة و نيابة   يه ماهو    يل  دت الكالم

   . ك ت  عملوا و  البل  في ولعوا  اليي  اال وان  .هما ايه  عملوا هما بيوا ا و محالا ا 

 املنيا  –سمالوط  –احداث قرية الجال  

  م4/4/2015

 241 ش املنيا محا ظة شمال  سمالوف  ملركز التابعة الجالء قرية ش  ت م2015 عام ابريل  من الرابع املوا     السن   يوم صنيحة  في

 اهالي من االقباف من  ا راد 9 لع د اصابات وقع عنه نت  الذي  االمر  هو و  بالقرية االقباف  ض  عنف اعمال   ت القاهرة جنوب  كم

 .  القرية

  من علي م بتح ف قوب في لق  البنات  و مع ية عن نا امل ارس قالب من  بنات   ي ا عربية في  ان   انه  حصل اليي  ا  ت    .  شك قال و

 .  م ن   هما عار  ن م  ناس

  في اشت  الكالم  قبعا  و  لبناا م بيحصل اليي ايه  بنو وا جري    رجوا  البنات اهالي  قبعا   البنات  عيى ضرب في انه انتنر   الخ  

   ا  متصاب ن ناس   ي ا  قع و  كب  ت عركة قام  و ال كاية   ي ا حصل  اليي  املنطقة
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 اش ت عيى القرية في االقباف  و املسلم ن ب ن  التناحن   جعل ما هذا و سابقة  جذور  ل ا   ال ادية تلك ان  الي  اشار  ق   ت ش .  أ ش  اما

 اصابات وقع و املنطقة  في االهالي مع  اشتبكوا  و اهل م  ر  و بالطوب اترم  البنات  ي ا اليي  العربية انه  حصل  اليي ا روايته   في  يقول 

  سال    نيل الناس   لوا و شعللوها و اكة  االجواء  سخنوا و نطقةامل في اليي  السلفي ن و اال وان  رجالة  ت  ل ملا   صوصا كت  ة

 ك ت من  اك    املوضو  الطوب و البنات و العربية   اقر علنان م  ديه القصة  با املس ي ن بيوت عيى يه موا و شوم و ابيض

   بكت  

  عيى الكنيسة حصل  حيث ش  4لعذراء ا  كنيسة بتاعة  املنكلة في  ان ت م2015 مارس    من السابع شفي  ك ت قبل في اننا  القصة

  5 حطوا  و الكنيسة  بناء يمنعوا علنان  السلف ن  و اال وان ت  ل  اليي  و ت الكنيسة ملبنى  التوسيع  و التج ي  و باالحالل ترا ي 

    يبني يق ر ماح ش  علنان  عج ز  5  شروف

  عاجبه ما ان  ناس  يه  ان  واض   لكن االتفاق و دت المبالك ص   قاع ة  يتعمل ان  املقرر   ان  و  ستقر و   ا    ب أت  االمور   ان  و

  ساع  ا في ال نيا  تولع بك ت و ايه  يه  بنو وا يطلعوا    اهل م  ان الطبي ي  النه البنات    ي ا اليي العربية  ضارب ن  قاموا و ا  ا االمرو   ان

 .ا  ن ائيا الكنيسه تطوير و بناء وقف تيتم و

 
 م  1977كنيسة صغيرة تقام فيها الصالوات منذ عام  4

 و ق  تمثل  تلك النورف في اال ي . - - 5

 . سةمتك فقط ، وبدون منارة او صليب او أجراس أو اى مااهر تدل ان ا  ن 400يهم بنا  الكن سة علي مساحة  -   -1

 .يكون إرت اج الكن سة دور واحد فقط - -2

 .يكون مدش  الكن سة في حارة الجانبية ، وممنوج فهح باب ل ا علي ال ارج الرئ س ي - -3

 .يهم حضور مسلمين من القرية وقت ح ر األساسا  للهأ د ان ا ال تهحم  سوى دور واحد فقط - -4

 - ا او إعادة بنائ ااذا هدمت الكن سة او حرقت ، اليهم تبديده - -5

 

 



 

 

 

32 

 

   هم   و االقباف  من  9 اصيث ق   و الجانب ن  من اصابات وقو  عن االشتبا ات تلك أسفرت  ق  و

   للاو  عب  قليني دريف  -1

   عب تو   رحات عب ت -2

   ش اتهو موريا مينا  -3

 للاو  عب  قليني جمال  -4

   يوسفو حواش  ايز-5 

   حناو عزت  ميالد-6

 قلينيو  جمال  ابرام -7

   للاو  عب  سعي  رجاج -8 

 ر ق  وليم  عماد– 9

 محا ظة بني سويف  –  اح اد كفر دروي

 م 26/5/2015



 

 

 

33 

 

  مل نور  مناركة  بعمل قام   .م .ي ايمن   أن الرسمية  للروايات قبقا   و   – حاليا باالردن بعمل – مسياي شاب   سنةو  28 و  .ي.م أيمن

 .   سلم  و عليه  للا صيى للرسول  مسئية   عبارات يحمل  بوك الفابا عيى

    قام دروي  بكفر سويف ببني    ا اايمن رأس   مسقم في الخ     انتنر و

 في النباب بحث اال وانية  التيارات و  السلفية  الجماعات  من اال راد

 محاولة و محاصرا م  و  واقاربة ايمن  اسرة  ملنزل  التوجة  عيى القرية

 .  القرية دا ل  االقباف  با ي منا ل   و املنا ل  لتلك االقتحام

  النحو  عيى ت م .  ش ش ي  ى و بالقرية االقباف  اح   رواية جاءت  يما

 امام  اتجمعوا القرية  في املسلم ن   نم  كب    ع د لقينا  احنا  ا التالي

  تكس    و  النبابيك  تكس   و بالحجارة بح   ا قاموا و االقباف بيوت

 أساء  تو ي  يوسف أيمن ان  بحجه دت و االقباف الح  مملوكة   سيارة

  لكن يكتث ال  و يقرا بيعرف  ال  أيمن  و البل  في معانا  م  االردن في   عاب   ا اأيمن من  الر م عيى و بوك  الفيا  عيى االسالمي لل ين

   كان ديه الغرامات ت  ع معاها  لوس ما ي  الناس  قبعا  وا   االمن قوات  ت  ل  ك ت بع  و  ولعوها و ال نيا  سخنوا  اال وان

   ساعت ن  الل   ل ا البل   بسبوا و بيوا م بسيبوا  بأن م علي م  ال كم 

 و  هادئ بنكل  يانية مرت  منزل ا الي  أيمن اسرة باعادت  قام   و القرية عيى الكامله سيطرا ا   رص من االمن  اج زة كن تم  ة ت بع  و

 .  بالكامل املنطقة  عيى االمن   رص
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 2015مايو  31ح ى  2013يونيو  30من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

35 

 

ة المعتدي عليها افظةالمح  م
 
 نوع االنتهاك تاريخ الواقع  نوع المنشا

غسطس -14 ممنلكات افراد  اسوان  .1  مسيرة لالخوان تعتدي على محل تجاري مملوك لقبطي 14-ا 

غسطس -21 دار عبادة  اسوان  .2 محاصرة القرية و منع المسحيين من الوصول الي كنيسة   14-ا 
 العزراء 

 حرق  14/08/2013 دور عبادة  اسيوط  .3

 حرق  14/08/2013 دور عبادة  اسيوط  .4

 حرق  14/08/2013 دور عبادة  اسيوط  .5

 اعتداء بالحجارة  14/08/2013 دور عبادة  اسيوط  .6

 حرق  14/08/2013 دور عبادة  اسيوط  .7

 حرق  14/08/2013 دور عبادة  اسيوط  .8

 حرق  14/08/2013 دور عبادة  اسيوط  .9

 صار محاولة اقتحام وح 14/08/2013 دور عبادة  اسيوط  .10

 حرق كامل 14/08/2013 دور عبادة  اسيوط  .11

 حرق ممتلكات خاصة  14/08/2013 ممتلكات خاصة  اسيوط  .12

 محاولة اقتحام  19/08/2013-14 دور عبادة  اسيوط  .13

 حرق  19/08/2013-14 دور عبادة  اسيوط  .14

 محاولة اقتحام  19/08/2013-14 ممتلكات عامة  اسيوط  .15

 مواطن خطف  19/08/2013-14 مواطنين  اسيوط  .16

 محاولة اقتحام  15/08/2013 دور عبادة  اسيوط  .17

 حرق  15/08/2013 ممتلكات عامة  اسيوط  .18

 تعدي على االرض 13-يوليو-27 دار عبادة  اسيوط  .19

غسطس -01 مواطنين  اسيوط  .20  اختطاف و قتل 13-ا 

 اسلحة نارية و بيضاء  13-سبتمبر-12 مواطنين  اسيوط  .21

 بالضرباعتداءات  2013يوليو1 مواطنين  اسيوط  .22

 اعتداء بالحجارة  14/08/2013 دور عبادة  االسكندرية   .23

 محاولة اقتحام  14/08/2013 دور عبادة  االسكندرية   .24

 حرق ممتلكات خاصة  14/08/2013 ممتلكات خاصة  االسكندرية   .25

 حرق ممتلكات خاصة  14/08/2013 ممتلكات خاصة  االقصر  .26

 5افراد و اصابة   4منزال قتل  21حام حرق و اقت 2013يوليو  13-4 ممتلكات خاصة  االقصر  .27

 محاولة اقتحام  13-يوليو-05 دار عبادة  االقضر  .28

 حرق كامل ونهب محتوياتها  14/08/2013 دور عبادة  الجيزة  .29
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 حرق دورين وتحطيم  14/08/2013 دور عبادة  الجيزة  .30

 اقتحام ونهب  14/08/2013 دور عبادة  الجيزة  .31

 داء بالحجارة اعت 14/08/2013 دور عبادة  الجيزة  .32

 اعتداء بالحجارة  14/08/2013 دور عبادة  الجيزة  .33

 اقتحام ونهب  14/08/2013 دور عبادة  الجيزة  .34

 اعتداء بالحجارة  19/08/2013-14 دور عبادة  الجيزة  .35
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 اعتداءات بالضرب و منع بناء و ترميم كنيسه 04/04/2015 دور عبادة ومواطنين المنيا  .126
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غسطس -03 ممتلكات خاصة  سوهاج  .145  اعتداءات و قذف بالحجارة  13-ا 

غسطس -04 مواطنين  سوهاج  .146  قتل 13-ا 

 حرق كامل 14/08/2013 دور عبادة  شمال سيناء   .147

 نارية وقتلاطالق اعيرة  13-يوليو-06 رجل دين  شمال سيناء   .148

 اعتداء بالحجارة والمولوتوف  14/08/2013 دور عبادة  قنا  .149

 اعتداء بالحجارة والمولوتوف  19/08/2013-14 دور عبادة  قنا  .150

 اعتداء وضرب ونزع صليب  19/08/2013-14 مواطنين  قنا  .151

 حرق ممتلكات خاصة  19/08/2013-14 ممتلكات خاصة  قنا  .152
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 الهوصيا  الخهامية

توكت اهم نهائج الهقرير فى ضعا املواج ة ال عبية والحكومية للعمليا  االرهابية مما يؤدى امى تزايد معدال  

 العنا والعنا املضاد ويوص ز الهقرير باالتى : 

 . توصيا   للحكومة املصريةاوال : 

وهو . فية .ئاملصرية ان  عمل عيى ضمان ع م ا الت الجناة من العقاب في جرائم االعت اءات الطا عيى ال كومة -1

 ما يوجب سرعة تعدي  القوانيين الجنائية ملواج ة شطر االرهاب املهصاعد 

 االسرا  في التحقيقات القضائية في هذا النأن  و اعالن نتائ  تلك  التحقيقات للرأي العام  -2

 و  ح ي  ال ي العنف أعمال في ومستقلة ومحاي ة وا ية تحقيقات كومة املصرية ان  عمل عيى رجراءعيى ال  -3

 امل اكمة العاجلة . الجرائم  رلى من و   ها القتل أعمال املتورق ن فى  األشخاد وتق يم

في تلك القضايا و ان  عيى ال كومة املصرية ان  عمل عيى ان تو ر ضمانات امل اكمة العادلة واملنصفة للم  م ن -4

  سمل للرأي العام املصري ان يتابع س   تلك امل اكمات ح ى يطمئن ال  ايا الي ع م ا الت الجناة من العقاب .

عيى و ارة ال ا لية ان  س ى الي اتناذ الت اب   االمنية الفورية ل ماية املس ي ن من التعرص ملثل تلك الهجمات  -5

 في املستقبل .

ة ال ا لية ان  عمل جاه ة عيى تو     ال ماية لن ود العيان و حماي  م من ايه اعت اءات محتملة  يما عيى و ار  -6

 ين  االدالء بن اداا م .

 ف ممتلكات و اطالق نيران عشوائي اتال  13-يوليو-03 ممتلكات خاصة  قنا  .153

 رشق بالحجارة  13-يوليو-04 ممتلكات خاصة  قنا  .154

 محاولة اقتحام وحصار  13-يوليو-04 دار عبادة  قنا  .155

 اطالق اعيرة نارية  16/08/2013 دور عبادة  ك فر الشيخ   .156

 اتالف واجهة الكنائس  13-يوليو-03 دار عبادة  مطروح   .157

 طالق اعيرة نارية و مولتوف و حرق ا 13-يوليو-13 دار عبادة  مطروح   .158
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عيى ال كومة املصرية ان  عمل عيى تو    التعويضات املادية و االدبية لالقباف ممن ت مرت ممتلكاا م و محال م  -7

 و دور عبادا م .

 

 لوسائ  االعالم . توصيا  : يانيا

و بنكل  مص رعيى وسائل االعالم امل لية و ال ولية ان  عمل عيى رص  تلك القضايا ع   اكث  من   .1

 الي قرف عيى حساب الطرف اال ر . ات سياسيةموضو ي دون انجيا  

و يجث عيى وسائل االعالم امل لية ان  عمل عيى  غطية قضايا االعت اءات الطائفية ع   قوالث    فية  .2

 نيه متع دة و علي ا ان تتوسع في مجاالت البحث االستقصا ي في تلك القضايا و هو االمر الذي من شأنه ان 

 يكنف الع ي  من العوار املجتم ي الواجث التص ي له ملعالجة تلك القضايا .

مال عيى وسائل االعالم ان   عمل عيى  عرص  ا ة وج ات النظر رؤ   ا ة االقراف  اصة في اح اد اع .3

 العنف .

عيى وسائل االعالم تحر  ال قه  يما يتعل  بتغطية قضايا النأن ال ينى ومنع وصول االشخاد امل رض ن  .4

 عيى اعمال العنف الى قنوات االعالم املختلفة

 

 للمناما  الحقوقية الدولية . توصيا يالثا: 

  و املبادئ املتعارف علي ا دوليا  يما ين  رصليات و ال  عتم  فى عمل ا عيىعيى املنظات ال قوقية ال ولية ان   -1

 تويي  ان  ا ات حقوق االنسان وفى القلث م  ا مباد ء الرص  والتويي  الصادرة من االمم املتح ة

تقارير تتعل  باالوضا  في مصر  أن  عمل عيى دراسة الواقع ها اص ار  عن عيى املنظمات ال قوقية ال ولية  -2

يار ض   اشية دي ية بغيضة و و ي  ع واقع بعينه النعث املصر  الذ  و التعرف عيى  املصري و التعرف عليه 

 قائفىومحاوالت تأجي  عنف  االرهاب والعنف السياى ى و يمن ذلك معاناة من 
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عيى املنظمات ال ولية ان  عتم  في تقاريرها و بيان  ا بنأن مصر عيى ما ترص ت عيى ارص الواقع دون ان  عتم   -3

رة وان تتتنيى هذت املنظمات عن قر التقص ى والتويي  املو آليات علومات مغلوقة و    مويقة و قا ملعاي   عيى م

 . املصادر املج لة وال ى تصنف ا كن ود عيان

عيى املنظمات ال قوقية املصرية و ال ولية ان   عمل بعي ا عن التوج ات السياسية  سواء ملرتكالي االن  ا ات او  -4

 ن  ا ات و ان تميل  قم ملبادئ حقوق االنسان بنكل مجرد .ل  ايا اال 
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 ت1مالح  ش

 استمارة رصد وتوثيق

 االنتهاكات ضد االقباط في مصر 

 التاريخ : ............................................. رقم التسجيل :...........................................

 معدة من قبل : ......................................المعلومات ال

 مقابالت الشهود : نعم        ال        من قبل : ........................  بتاريخ: ..........................

 .............من قبل :.........................  بتاريخ: .............     الفحص الطبي  : نعم        ال       

           نعم        ال    الص           ور  :  

 ــ معلومات عن الضحية 1

 االس              م : .................................................................................

     وع : ..........................تاريخ المي     الد : .......................................... الن  

سم العائلة: ..........................
 
 المهن              ة : .......................................... ا

 ..............................................................................................  العن          وان :  

                  .............................................................................................. 

 الجنسي        ة : ............................. الديان   ة : ................... القبيلة: .......................

 صورةــ الوصف الشخصي للمكان / ال2

 تاريخ وزمن الحادث : .........................................................................................

 المكان الصح    ي ح : .........................................................................................

 ...........................القريــة : ............... المركز / القسم : .............. االقلي              م : ......

 العن            وان  :..........................................................................................

 ــ طبيعة الحادث3
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 ................................................................: .................. الوقائع كاملة  وصف 

   ............................................................................................................. 

صابات  4  ــ طبيعة االإ

 ...........................................................: ...........................ان حدثت  وص   ف اإلص    ابات 

..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 اسماء المصابين :

. ........................................ ........................................ ........................................  .......................................
.. ........................................ ........................................ ........................................  ......................................

  ........................................ 

 ت الوفاة ان حدثت .حاال ــ  5

 وصف الوقائع  

.. ........................................ ........................................ ........................................  ......................................
................... ........................................  ..................... 

 اسماء المتوفون.

.. ........................................ ........................................ ........................................  ......................................
............ ........................................  ............................ 

 المرتكبون /المقترفون المزعومون  -6

سم        اء : 
 
 اال

........................................ ........................................ ........................................ 

......... ........................................  ........................................ ............................... 
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ثبات / الدليل   7  ــ االإ

 الشه         ود : ............................................................................................

 ..............................................................: ............................. و ثائق و صور   

 : ....................................................................................... ادلة طبية 

شرطة مرئية    صور الخ ( : ...........................................................
 
خري )ا

 
 .............ا

 ــ الشكاوي8

 نعم           ال             هل تم تقديم شكوى ؟

ن حصل ذلك ؟    ....................................  متي؟ ................................................اإ

جابة الرسمية   9  ــ االإ

 هل تم إجراء تحقيق ؟  نعم          ال     

 ة بنعم من قبل من ؟         إن كانت اإلجاب

 هل وصلت القضية للمحكمة ؟ .............. نعم             ال        

ي محكمة ؟ ................... ......... 
 
 ..................................ومتي؟ إن كانت اإلجابة بنعم في ا

.............................................................................................................. 

ي بيانات عن القضية إن حصل ذلك . ماذا ؟  
 
 هل قدم المسئولون العموميون ا

.. ........................................ ........................................ ................................................  ..............................
  ........................................ ........................................ 

.. ........................................ ........................................ .......................................................................... 

 

 


