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تجريبي

مخاوف من تمدد «داعش» إلى المدن والمحافظات المصرية

اإلثنني، ١٠ أبريل/ نيسان ٢٠١٧ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)

القاهرة – محمد صالح 

عاشت مصر أمس يوماً حزيناً، وسالت الدموع على أرواح ضحايا مذبحة الكنيستني، التي نفذتها خاليا
كامنة لتنظيم «داعش» اإلرهابي في يوم احتفال األقباط املصريني بأحد السعف (الشعانني)، ما استدعى
قراراً للرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر قوات الجيش لتأمني املنشآت الحيوية في املحافظات، وعزل مدير
األمن في محافظة الغربية، وإعالن الحداد العام ثالثة أيام، وقال «داعش» إن اثنني من أفراده نفذا تفجيري

الكنيستني بسترتني ناسفتني وحذر املسيحيني من مزيد من الهجمات. (للمزيد)
وأعرب خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز في برقية عزاء للسيسي عن «إدانتنا واستنكارنا

الشديدين هذين العملني اإلرهابيني االجراميني اآلثمني»، مؤكداً الوقوف مع مصر وشعبها ضد كل من يحاول
النيل من أمنها واستقرارها.

كما عبر الرئيس دونالد ترامب عن «الحزن الشديد لسماع أنباء الهجوم اإلرهابي»، مضيفاً في تغريدة أن
لديه «ثقة كبيرة» بأن الرئيس املصري «سيعالج الوضع بطريقة صحيحة». ودان مجلس األمن بشدة

«االعتداء اإلرهابي الجبان» ضد الكنيستني، ودعا الدول إلى «التعاون بفاعلية مع الحكومة املصرية وكل
السلطات املعنية في هذا اإلطار».

وفي خضم إعالن أجهزة األمن املصرية نتائج ضرباتها معاقل «داعش» شمال سيناء ووسطها، وحصول
الرئيس السيسي على دعم كبير من اإلدارة األميركية في حربه ضد التنظيمات اإلرهابية، وبينما تستعد
القاهرة الستقبال البابا فرانسيس أواخر الشهر الجاري، عاد اإلرهاب ليضرب مجدداً في مصر، واختار
استهداف كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا (قلب دلتا النيل)، واملرقسية (املقر البابوي) في محافظة

اإلسكندرية (شمال غربي القاهرة)، بتفجيرين انتحاريني أوقعا أكثر من 40 قتيالً ومئة جريح، ما عزز
املخاوف من تمدد خاليا «داعش» إلى قلب املدن واملحافظات الرئيسة.

ولم تكن مسارعة «داعش» إلى تبني الحادث مستغربة، فمذبحة أمس أشبه بمذبحة الكنيسة البطرسية
أواخر العام املاضي، عندما كان أقباط يؤدون صالتهم داخل الكنيسة، فاقتحمها انتحاري وفجر نفسه،
مستهدفاً إيقاع أكبر عدد من الضحايا املصلني، علماً أن «داعش» كان توعد مطلع هذا العام بمزيد من

استهداف األقباط وممتلكاتهم وكنائسهم. ولو لم تنجح قوات الشرطة أمس في توقيف انتحاري كنيسة
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اإلسكندرية على أبوابها، لكان الصدى أعنف وعدد الضحايا تضاعف، فيما نجا بطريرك األقباط األرثوذكس
البابا تواضروس الثاني الذي كان يرأس الصالة داخل الكنيسة.

ووفقاً لرواية شهود والبيانات الرسمية، هز انفجار ضخم كنيسة مارجرجس في طنطا وتسبب بسقوط نحو
27 قتيالً، بينهم القاضي صموئيل جورج، و78 جريحاً. وأظهرت لقطات فيديو للكنيسة الحطام من الداخل،
وانتشار بقع دماء وأحشاء الضحايا على أرض الكنيسة وأثاثها املدمر. وبدا واضحاً أن مركز االنفجار كان
في الصفوف األولى، بعد تخطي الباب الرئيس، ولوحظت آثار االنفجار على أعمدة الكنيسة. وفيما كان

رجال اإلسعاف منهمكني في جمع أشالء الضحايا، كان رجال البحث الجنائي يعاينون آثار الحطام،
ويجمعون بقايا املواد املتفجرة لتحليلها. كما أُعلن العثور على رأس يرجح أنه لالنتحاري.

وعقب الجريمة بساعات قليلة، وبينما كان البابا تواضروس الثاني يترأس الصالة داخل الكنيسة املرقسية
في اإلسكندرية، حاول انتحاري آخر التسلل إلى داخل الكنيسة، قبل أن تحول دون ذلك قوات الشرطة التي

كانت تعكف على تفتيش املصلني على أبواب الكنيسة. لكنه أقدم على تفجير حزام ناسف كان يرتديه، موقعاً
نحو 16 قتيالً، بينهم ثالثة من الشرطة، و41 جريحاً أمام الكنيسة.

وظهر االنتحاري في لقطات فيديو وهو يسارع الخطى لدخول الكنيسة، قبل أن يستوقفه أحد أفراد األمن،
ويطالبه بالعبور من بوابة لكشف املتفجرات. وما أن التف لعبور البوابة، حتى أقدم على تفجير نفسه، ما

تسبب بمقتل 16 بينهم ثالثة شرطيني، باإلضافة إلى أمني شرطة، كما أصيب 41 آخرون، غالبيتهم من املارة.
وسعت السلطات املصرية إلى تطويق الحادث، فترأس السيسي اجتماعاً مع مجلس الدفاع الوطني، قبل أن
يصدر قراراً بدفع عناصر من وحدات الجيش الخاصة بشكل فوري ملعاونة قوات الشرطة في تأمني املنشآت

الحيوية واملهمة في محافظات الجمهورية. وكان السيسي هاتف البابا تواضروس مشدداً على أن «اإلرهاب
الغادر» الذي «يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، لن ينال أبداً من عزيمة املصريني وإرادتهم الحقيقية في

مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم إصراراً على تخطّي املحن واملضي قدماً في مسيرتهم لتحقيق األمن
واالستقرار والتنمية الشاملة».

 
إدانة واسعة ... وتجدد املطالبة بمحاكمة اإلرهابيني عسكرياً

الكنائس هدفاً لإلرهاب
«داعش» يضرب كنيستيْ طنطا واالسكندرية

لبنان يدين التفجيرين اإلرهابيني في طنطا واالسكندرية
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