
 
 
 
 
 

 ٢٠١١أكتوبر  ٩مذبحة ماسبیرو 
 

 من نفس العام، ینایر ٢٥ المصریّة الّتي اندلعت في ورةثّ الوفي وسط الفوضى الّتي أعقبت  ٢٠١١ع من أكتوبر عام في التّاسِ  -
لفیّ  قام دولفیّون بصعید مصر. كان السَّ  رثوذكسیّة في أسوانبطیّة أُ بتدمیر كنیسة قِ میّون سَال ون اإلِ السَّ ن قد توّعدوا الُمتشدِّ
العالمات المسیحیّة األُخرى (كاألجراس واألبراج والقباب) عن سطح الكنیسة ُكلَّ لیب وسیحیّین وأمروھم بإزالة الصّ المَ 

 . ارتفعت ِحّدة التوتُر حین رفض المسیحیّون ھناك االنصیاع إلى أوامرھموومدخلھا. 
راع - ین وقادة یّ بین الّسلف عَ مَ جَ ، بترتیب اجتماع إلقلیم ویُدعى ُمصطفى ًكاِمل الّسیدقام ُمحافظ ا ،ومن أجل تفادي تصعید الصِّ

لفیّون اإلسالمیّون باللُ لكن عندم صول إلى َحٍل للُمشكلة،وُ األقباط لل وء إلى جا فشلت ُجھود الوساطِة بین الَجانیْین ھدَّد السَّ
اءات ثُم تراَجعَ الُمحافظ عن ھذه االّدع للكنیسة من األصل! جودٍ وُ  بإنكار أيَّ قام الُمحافظ بالفِعل، و الُعنف ثُمَّ قاموا بھدم الكنیسة

 "غیر شرعیّة"یرى أنَّھا تُعتبر كنیسة  وَ مة لبنائھا ولذا فھُ لكنھ أصرَّ على أنَّ الكنیسة لم تكن قد حصلت على التّراخیص الالزِ 
لطاُت المصریّة .(قانونیّة)  ُحدوث ُمظاھرات ماسبیرو. مّما أدى إلى ،اِملبشكٍل كَ  ،مع األمر التّعاُملَ  لقد أساءت السُّ

ن إلى ُمتّجھی ،بشمال القاھرة بمسیراٍت انطلقت من حّي ُشبرا -وغالبیّتُھم من األقباط–تظاِھرین الُمسالمین من المُ  قام اآلالفُ  -
عاتّ  بین.اضِ سلمین الغَ المُ  جماھیرَ  ) ُمخترقینماسبیروالتّلیفزیون المصرّي (مبنى  مام مبنى أ جھت نیّة الُمتظاھرین إلى التّجمُّ

 التلیفزیون الرسمّي للدولة (ماسبیرو).
 ،نتظاِرھمالذین كانوا با ،اء من اإلسالمیّین الُمتعّصبینالغوغ جماھیرُ  تقام ،الُمتظاھرین من مبنى التّلیفزیون جّرد اقتراببمُ  -

 التي تُحیط بالمنطقة ھناك. (الكباري) جارة من أعلى الُجسورھم بالحِ ربِ بضَ 
رین بین غوغاء الُمسلمین من ِجھة الّذین َوجدوا أنفَُسھم ُمحاصَ  ،القُّوات الُمسلَّحة المصریّة طریَق الُمتظاھرین اعترضتْ  -

في ذلك أدوات ُمكافحة  ت قُّواُت الجیش الُمتظاھرین الُعزل ُمستخِدمةً رعان ما ھاجمسُ و .والجیش المصرّي من جھة ثانیة
 تظاھرین بطریقة وحشیّة.ست المُ ھَ والُمدّرعات التي دَ  ،والذخیرة الحیّة ،والھراوات ،لّشغبا

ّي سملیفزیون الرَّ : "وفي سبیل تأجیج الّصراع، قام التّ ٢٠١٤عام  بطيّ ن القِ مة التّضامُ نظَّ في البیان الّذي أصدرتھ مُ  وكما جاء -
كما حرَّض البیان،  .الجیش المصريّ  ھاجمة قُّواتِ قاموا بمُ  المسیحیّینعي فیھ زوًرا أنَّ ولة بإذاعة بیان ادّ المملوك للدّ 

رفاء"ضوح، من دعاھم بـ "المُ بوُ   ةُ أمرت األجھزكذلك على النُّزول إلى الّشوارع "إلنقاذ ُجنود وُضباط الجیش".  واطنین الشُّ
دث حقیقة ة ما یحمن ُمعاین عبُ حتى ال یتمّكن الشّ  ،ةمن البث الحّي ألحداث المذبح ،بمنع اثنتْین من القنوات الُمستقلّة األمنیّة

 على األرض.
 اشخصً  ٢٧. كان آخر شخص ٣٢٧باإلضافة إلى جرح  ًراتظاھِ مُ  ٢٨لجیش المصرّي عن استشھاد أسفر الھُجوم الوحشّي ل -

ھداء من األقباط الّ   ستھم ُمدّرعات القُّوات الُمسلَّحة.ھَ ذین دَ من ھؤالء الشُّ
 الُخالصة

 ،واِجھُھا المسیحیّون في مصرالتحدیّات التي یُ  دةً على جسامةاھِ اإلعالم العالمیّة صارت شَ  لُ وسائِ  اللقطات الّتي نقلتھاإنَّ  -
 بل في الّشرق األوسط ُكلّھ.

وایَة الرَّ  تدحضُ  في الكثیر من اللقاءات الُمتلفزة وعلى مواقع التواُصل االجتماعّي تقاریرٌ  أُذیعت - صدرھا أسمیّة التي الرِّ
طورة الحدث، بل من خُ  قلیلَ التّ  والّتي حاَول المجلس من ِخاللِھا ،)SCAFالمجلس األعلى للقُّوات الُمسلَّحة المصریّة (

میّة ساألجھزة الرَّ  اونفّذتھ اطت لھخطّ  بھدف التعمیَة عن المذبحة الّتي فیُوّجھُھا للضحایا قلب االتّھاماتواألكثر حاَول أن ی
 للّدولة.

تب العسكریّة، وفي تلك األحداث الّدامیة سوى اثنا اللحظة، لم یُحاَكمحتى  -  تّمت إدانتُھم في "ُجنحة القتلن من ِصغار الرُّ
 مارسان عملَھما في الجیش المصرّي.یُ ابطان طلیقْین طریق الخطأ". وما زال ھذان الضّ ب

 أُدین أحُد األقباط بتُھمة "ُممارسة الُعنف ِضدَّ الجیش المصرّي". -
لطات المصریّة لم تزل تمتنع عن التّ  القضیّة حتّى الیَوم لم یُغلَق ملفُ  -  حقیق في األحداث.رغم أنَّ السُّ
ب الشرعّي الخاّصة بتشریح الُجثث، والّتي صدرت بناًء على طلب الكنیسة القبطیّة باالتّفاق مع أُسر الطِّ  جاءت تقاریرُ  -

دةً على ارتكاب الجیش الم  صرّي لھذه المذبحة.الضحایا، جاءت ُمؤكِّ



الجمیع دعو ة. كما تعن تلك المذبحنظَّمة التّضامن القبطّي تُطالِب الُحكومة المصریّة بتفعیل العدالة ِضد المسؤولین ما تزال مُ  -
 . ٢٠١١كتوبر ع من أُ اسِ إلى إحیاء ذكرى ضحایا مذبحة ماسبیرو الّتي وقعت في التّ 
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