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تجريبي

القاهرة تتأهب لتفادي «فتنة» بعد تبّني «داعش» الهجوم على الكنيسة

األحد، ٣١ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

القاھرة – محمد صالح 

كشفت تحقیقات النیابة العامة في مصر أن اإلرھابي الذي استھدف كنیسة «مار مینا»
في مدينة حلوان (جنوب القاھرة)، أطلق من رشاشه 150 طلقة باتجاه زوّار الكنیسة
وقوة تأمینھا والمباني السكنیة في محیطھا، فیما عّزز المخاوف من مؤامرة لبّث الفتنة
تبنّي «داعش» الھجوم عبر بیان نشرته وكالة «أعماق» التابعة له. وحذرت أوساط

رسمیة من أن التنظیم دأب على استھداف المسیحیین في مصر.
وسعت السلطات إلى لملمة تبعات الھجوم بتشديد اإلجراءات األمنیة حول الكنائس وفي

الطرق الجبلیة المؤدية إلى األديرة في قلب الصحراء.
وظھر غضب المسیحیین من تكرار الھجمات ضد الكنائس خالل تشییع ضحايا الھجوم مساء

الجمعة، إذ ردّد شباب ھتافات غاضبة، فیما أكد أسقف عام كنائس وسط القاھرة األنبا
رافائیل في كلمة تأبینیة، ضرورة مواجھة األفكار اإلرھابیة ومحاكمة العقول التي تبث

«العنف والتعصّب واإلرھاب والكراھیة»، مضیفاً أن «المشكلة لیست في شخص يحمل
سالحاً، لكن في من دفعه إلى ذلك». وتساءل: «لماذا ال يتم التعامل مع ذلك الملف

بتصنیفه في إطار األمن القومي؟». وحذر من أن اإلرھاب «لن ينال منا نحن المسیحیین
فقط، لكنه سیأكل األخضر والیابس».

واتصل شیخ األزھر الدكتور أحمد الطیّب ببابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسیة
تواضرس الثاني، معّزياً. وشّدد على أن مرتكبي الھجوم «سفكوا الدماء المحرمة من أجل
إيقاع الفرقة والفتنة بین أبناء الشعب الواحد»، وقال للبابا: «يدنا في يدكم أخي لنحمي

ھذا الوطن ونحافظ على وحدة شعبه».
وقال مرصد دار اإلفتاء إن «استھداف المسیحیین في مصر استراتیجیة ثابتة ومحسوبة

لتنظیم داعش اإلرھابي، الذي يرى أن إثارة الفتنة الطائفیة ستكون الخطوة األولى لتفكّك
البالد والسیطرة علیھا»، مشدداً على أن تالحم الشعب مع مؤسسات الدولة يمثل «حائط

صّد أمام قوى اإلرھاب األسود التي تحاول إيقاع الوطن في حرب طائفیة ال تنتھي».
في غضون ذلك، ذكر تقرير مبدئي لخبراء األدلة الجنائیة، أن منفذ الھجوم كان يستقل

دراجة نارية وفي حوزته رشاش أطلق منه 150 طلقة، قبل أن يترّجل مواصالً إطالق النار
على المباني السكنیة، إلى أن تمكنت األجھزة األمنیة من إصابته وتوقیفه. وتسلمت

النیابة تحريات األمن التي ذكرت أن اإلرھابي المصاب اعترف قبل خضوعه لجراحة، بتورطه
في ھجمات عدة سابقة.
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