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  ا�نسان معاً لتعزيز مسيرة حقوق                                 مكتب الشكاوى                                                         

  

 الفتنة الطائفية لقرية ميت بشار أحداث فيتقرير بعثة تقصى الحقائق 

  ا�حداثخلفية عن 

جود بعض المصادمات الطائفية داخل قرية ميت بشار بمركز منيا ما تم رصده من معلومات حول و على اثر
 السادةمشكلة من كل من  ا/نسانلحقوق  القوميالمجلس  أعضاءالقمح بمحافظة الشرقية اجتمعت لجنة من 

أ/جورج اسحق، د/يوسف القعيد ،د/فؤاد عبد المنعم رياض، أ/ حافظ أبو سعده أعضاء المجلس وبحضور نائبة 
وقد تشكلت بعثة  ا:حداثبعثة لتقصى الحقائق حول  إيفادلبحث الواقعة تقرر  عاذرمرجريت مجلس الشعب 

/ جورج اسحق والسيد الدكتور/ يوسف القعيد عضوي المجلس وكل ا:ستاذلتقصى الحقائق من كل من السيد 
/ وا:ستاذ خليل / احمد عبد =وا:ستاذ نشأت أسامة/ وا:ستاذ شلبيجمال بركات وا:ستاذ/ نبيل  السادةمن 

  الباحثين بالمجلس القومي لحقوق ا/نسان. محلوف ھاني

  : اBتية ا:ماكنوتمت زيارة  ا:حداثمكان  إلىولقد تمت خAل الزيارة ا@نتقال 

  زيارة السيد المحافظ للتنسيق  -١

 براھيمإزيارة مقر النيابة العامة بالزقازيق للحصول على تصريح لمقابلة المواطنة / رانيا خليل  -٢

 دور الرعاية ا@جتماعية  أحدىالمودعة 

 القمح للحصول على صورة من تحقيقات النيابة حول الحادث  يمنيازيارة مقر النيابة العامة  -٣

  إبراھيمزيارة دور الرعاية ا@جتماعية المودعة فيھا المواطنة / رانيا خليل  -٤

 فورة أبو/ عبد العزيز ءاللوازيارة السيد مساعد مدير امن الشرقية  -٥

 الصيرفي الرءوفزيارة السيد رئيس مباحث الزقازيق العميد/ عبد  -٦
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 مقابلة السيد رئيس مجلس مدينة منيا القمح -٧

 ا/عداديةالفتاة بالمدرسة  مدرسيشھادة احد  -٨

 شھادة احد المواطنين بالقرية  -٩

  من خ%ل رؤية البعثة ا"حداثوصف 

وانفصل عن زوجته منذ  ا/سAمية اعتنق الديانة إبراھيموالد الفتاة رانيا خليل  •
  معه  ل
قامةرانيا خليل ا@لتحاق  نجلقررت  ثAثة سنوات ومنذ ثAثة اشھر

من  رسميوالحصول على مستخرج  إسAمھا بإشھارقام والد الفتاة رانيا خليل  •
 ا/سAميةالفتاة امتحان التربية الدينية  أدتوقد  إسAمھاالشريف يفيد  ا:زھر

 الرسمية  ا:وراق فيلثابت ا ا:مروھو 

منذ عشرين يوم اقترنت الفتاة رانيا خليل بخطبة احد الشباب المسلمين بكامل  •
 وعن رغبتھا  إرادتھا

كان يعاملھا بنوع من القسوة ويعنفھا حتى تقوم  إبراھيموالد الفتاة رانيا خليل  •
  إرادتھابالصAة وقراءة القرآن على عكس 

 إلىتترك المنزل وتتوجه  أنة / رانيا خليل لھا قررت على اثر معاملة والد الفتا •

 مع عمھا بمنطقة عزبة النخل  ل
قامةالقاھرة 

احد  إلىعمھا بالقاھرة وضلت الطريق وذھبت  إلىتصل  إنلم تستطيع الفتاة  •
 منزلھا   فياستضافتھا لتمضى ليلتھا  التيالسيدات  إحدىالكنائس وقابلت 

عن اختفائھا وحرر محضر بالواقعة متھما جدھا  ابلغ والد الفتاة رانيا خليل •
 وراعى الكنيسة بخطفھا  أختھاوشقيقه وزوج 

عن احتشاد شباب  أسفررانيا خليل مما  /عن اختطاف الفتاة ا:خبارانتشرت  •
 الفتاة موجودة داخل الكنيسة  أنالكنيسة معتقدين  أمامالقرية المسلمين 
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 إطAق ا:منالكنيسة وبادلتھم قوات  اتجاه فيفبدا الشباب يلقون بالحجارة  •

سيارتين مملوكتين  فيالنار  إشعالذلك تم  وأثناءالقنابل المسيلة للدموع 
 ارض فضاء بجوار الكنيسة وتم السيطرة على الوضع  في نمسيحييلمواطنين 

محتجزين بالمركز  أھلھا أن وأبلغتھا بتاصديقات رانيا خليل  إحدىاتصلت  •
 مديرية امن الشرقية  إلىمت رانيا خليل بتسليم نفسھا @تھامھم بخطفھا فقا

تشكلت لجنة من كبار عائAت القرية وخطيبھا لمقابلة رانيا وا@طمئنان عليھا  •
تفسخ خطبتھا بخطيبھا المسلم  أنتريد  أنھا وأخبرتھموقامت رانيا بمقابلتھم 

 أووالدھا  تقيم مع أن@ تريد  أيضا وأنھا أخرىمرة  المسيحيالدين  إلىوتعود 

 .تقيم مع عمھا بالقاھرة أنتريد  وأنھا أمھا

 إحدىعلى  إيداعھاقررت  التيعرضت الفتاة / رانيا خليل على النيابة العامة  •

 بشأنھا.دور الرعاية ا@جتماعية لحين اتخاذ قرار 

المساجد لتھدئة  في ألقيت التيالقرية للفتاة والخطب  أھاليعلى اثر مقابلة  •
 فيوھدا الوضع تماما  الطبيعينصابھا  إلى ا:مورلقرية عادت ا فيالمواطنين 

  .القرية 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤

  

  ملحق

 ملخص الزيارات        

 زيارة المحافظ : -١

 المختصة  ا:منيةتمت زيارة السيد محافظ الشرقية للتنسيق مع جھات التحقيق والجھات 

 إبراھيم/ رانيا خليل ة المواطنةعلى تصريح لمقابلزيارة مقر النيابة العامة بالزقازيق للحصول  -٢

 دور الرعاية ا@جتماعية:  أحدىالمودعة 

بان المواطنة / رانيا خليل قد  أفاد والذيالتقت بعثة تقصى الحقائق بالسيد وليد حسن رئيس نيابة الزقازيق 
دور  احد بإيداعھاالنيابة العامة  أمرتوقد  ١٤/٢/٢٠١٢مديرية امن الشرقية بتاريخ  إلىسلمت نفسھا 

/ لحصول على تصريح بزيارة المواطنةالرعاية ا@جتماعية(مؤسسة التربية ) وقد تقدمت البعثة بطلب ل

بالزيارة وتمت الموافقة على الطلب المقدم  كتابيالقانونية وتقديم طلب  ا/جراءاترانيا خليل بعد استيفاء 
على محضر تحقيقات النيابة العامة الخاص  ا/طAعمن البعثة من قبل السيد رئيس النيابة وقد طلبت البعثة 

نيابة منيا القمح  إلىنيابة منيا القمح وانتقلت البعثة  فيبان التحقيقات موجودة  أفيدتوقد  با:حداث
  والتحقيقات؟للحصول على صورة من 

  القمح للحصول على صورة من تحقيقات النيابة حول الحادث: يمنيازيارة مقر النيابة العامة  -٣

رئيس نيابة منيا القمح وطلبت منه الحصول على محاضر التحقيقات الخاصة  شعشعالبعثة بالسيد احمد التقت 
 : ا:تيوكان موجز التحقيقات يتضمن  عليه لYطAعبواقعة اختفاء المواطنة رانيا خليل 

يعرب فيه  ١٢/٢/٢٠١٢النيابة العامة بتاريخ  إلىتقدم والد الفتاة / رانيا خليل ببAغ   - أ
جرجس (جد الفتاة)  إبراھيم صبحيذات اليوم ويتھم فيه كل من  في نجلختفاء عن ا

الفتاة) وجرجس  أختورضا منصور ( زوج  )عطية جرجس ( اخو جدھا وإبراھيم
  نجلجميل (راعى الكنيسة بميت بشار ) باختطاف 
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رانيا خليل واطنة /الم أنمن  التأكدمن خAل محضر التحريات الخاص بالمباحث تم   - ب
ھناء عطية وطلبت صديقتھا وتدعى / أحدى إلىتركت المنزل بمفردھا وتوجھت  قد

منيا  إلىسوف تذھب  أنھا وأخبرتھاتترك لديھا بعض متعلقاتھا الشخصية  أنمنھا 
 إحدىھناك وقد شاھدتھا الشاھدة وھى تستقل  إلىالقمح ولم تخبرھا عن سبب ذھابھا 

ستقلت السيارة معھا ولكنھا لم تذھب معھا مدينة منيا القمح وا إلىسيارات النصف نقل 
 وجھتھا  إلىمدينة منيا القمح وغادرت السيارة قبل وصولھا  إلى

مع كل من المتھمين بخطف الفتاة نفى كل منھم  أجريت التيمن خAل التحقيقات   - ت
  إليهالتھمة الموجھة 

اتفية من تلقت مكالمة ھالمواطنة رانيا خليل قد  أنمن خAل محاضر التحريات ثبت   - ث
محتجزين بالمركز @تھامھم بخطفھا   أھلھا أنفيھا  أخبرتھاھناء عطية صديقتھا /

 مديرية امن الشرقية  إلىوعلى اثر ذلك قامت المواطنة رانيا خليل بتسليم نفسھا 

الشديد لھا  أبوھاتركت المنزل نظرا لضرب  أنھاالمواطنة رانيا خليل  أعربت  - ج
منطقة عزبة  فيعمھا  ىغاللقرآن وقررت الذھاب على الصAة وقراءة ا /جبارھا

منزل عمھا وضلت الطريق  إلىلم تتمكن من الوصول  أنھا إ@النخل بمحافظة القاھرة 
ليلتھا لدى سيدة @ تعرفھا بالقاھرة وعندما علمت بحالة ا@ضطراب الشديدة  وأمضت

يرية امن الشرقية مد إلىالقرية على اثر اختفائھا قررت تسليم نفسھا  فيحدثت   التي
دور الرعاية ا@جتماعية  إحدى أودعتھا والتيعرضتھا على النيابة العامة   والتي

@ تريد  أنھاالفتاة من خAل التحقيقات  أقرتوقد  بشأنھالحين صدور قرار من النيابة 
 إلىترغب  أنھامع عمھا  كما  ا/قامة فيترغب  وإنھا أمھا أو أبوھاتعيش مع  أن

اعتنقته  الذي ا/سAميالبقاء على الدين  فيو@ ترغب  المسيحيالدين  إلىالعودة 
 مرغمة 

 :(مؤسسة التربية ) دور الرعاية بإحدىالمودعة  إبراھيمزيارة الفتاة رانيا خليل  -٤
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مفككة وان والدھا كان يتاجر  سرةأ يفكانت تعيش  نھاأالفتاة من خAل روايتھا  فادتأ -
 يالتلھم بقسوة ويقوم بالعديد من التصرفات الغير @ئقة المواد المخدرة وكان يعام يف

  بنائهأتجاه  بأتصدر من  نأ� تصح 

 با:الكبرى وبعد فترة انفصل  ختبا�يتحرش جنسيا  با:وفقا لرواية الفتاة كان  -
 منھا طفA  نجبأومسلمة  امرأةوالدھا اسلم وتزوج من  نأوعلمت رانيا  موا:

 ىلإواصطحبھا  سAما/ يفاجبرھا على الدخول  يالذمع والدھا  قامةل
انتقلت رانيا  -
قد  نھاإاخبرھا  ليھاإوعندما عاد  المشيحةوانتظرت الفتاة والدھا خارج  زھرا: مشيحة

 مسلمة   صبحتأ

زوجته بتلك  خبرتأمعه وقد  قامتھاإ ثناءأ بتاوالدھا قد حاول التحرش  أنالفتاة  كدتأ -
تھرب من منزل  أنوتعدت عليھا بالقول وحينھا قررت الفتاة الواقعة ولكنا لم تصدقھا 

 منطقة عين شمس  فيمع عمھا  ل
قامةوالدھا 

قامت بارتداء مAبس الخروج وارتداء عباءة من فوقھا وخرجت من المنزل والتقت  -
القاھرة ولكنھا عندما وصلت لم تتمكن من  إلىبصديقتھا وتركت لديھا العباءة واتجھت 

 أنقبلت  التيالسيدات  إحدىليلتھا عند  وأمضتعنوان منزل عمھا  العثور على 

 منزلھا   فيتمضى ليلتھا 

القرية جميعا يبحثون عنھا وقد  أھل أنصديقتھا تليفونيا  إحدى أبلغتھا التالياليوم  في -
المسيحية وعند  إلىعلى العودة  /جبارھاخطفت وتم حجزھا داخل الكنيسة  أنھا أشيع

مديرية امن الشرقية  إلىالشرقية وسلمت نفسھا  إلىقائع قررت العودة علمھا بتلك الو
 يس�مالدين ا/ فيوالدتھا و@ البقاء  أولدى والدھا  ا/قامة فيوذلك لعدم رغبتھا 

 . إرادتھادخلته دون  الذي
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 :فورة أبوزيارة السيد مساعد مدير امن الشرقية اللواء / عبد العزيز  -٥

القرية ومسيحيھا على  مسلميمحاضر صلح حررت من قبل  أيوجود سيادته بعدم  أفادقد  -
   ا:حداثخلفية 

صAة الفجر  فيسيادته بعقد عدد من اللقاءات بين شيوخ القرية وعدد من المواطنين  أفادكما  -
بين المسلمين  ا/خوةعلى روابط  مؤكداوالجمعة والظھر لمحاولة حل الموضوع سلميا 

 أنتريد  أيضا وإنھا بإرادتھا إسAمھا أشھرتالفتاة قد  أنخ على المشاي أكدوالمسحيين وقد 

عقدت من  التياللقاءات  أثناءالمسيحية برغبتھا وقد تم نفى واقعة ا@ختطاف تماما  إلىتعود 
 اجل التھدئة 

 : الصيرفي الرءوفزيارة السيد رئيس مباحث الزقازيق السيد عبد  -٦

 ا:زمةتلك  /نھاءالقرية  في يھالا:ات عرفية بين اتفاق ياعلى عدم وجود  أيضاسيادته  أكد -

  .أحوالبل تم تسجيل ذلك في محضر 

ومنذ عدة اشھر ارتبطت الفتاة / رانيا  ٢٠٠٩عام  فئ ا:ب بإسAم بدأتالقصة قد  أن أفادكما  -
 وأسلمتعنده  ل
قامةمنزل والدھا  إلىشباب القرية ويدعى /احمد عبد = وتوجھت  بأحد

 تفيد ذلك  التيالرسمية  ا:وراقويستخرج  إسAمھاالشريف ليقر  ا:زھر إلىھا وذھب والد

 القاھرة  إلىوتركت منزل والدھا وسافرت  مسيحيبعد فترة ارتبطت الفتاة بشاب  -

 في وأشيععندما علم والدھا بواقعة اختفائھا  قام بتحرير محضرا ضد جدھا وشقيق زوجتھا  -

وتجمع  وتم تفرقة المواطنين يمن�ھالى وتدخل الجھاز اا:اختطفت وبعدھا تجمع  أنھاالبلد 
وفوجئنا بحرق عدد من السيارات موجودة بقطعة ارض فضاء داخل منزل وسط  يھالا:

  نالمسيحييمنازل 

ركاب  وأيضاالقاھرة  إلىنقلھا  التيتحريات المباحث من خAل شھادة سائق السيارة  أفادت -
 اتجاه منيا القمح فيرات السيا إحدىاستقلت  إنھاالسيارة 
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وتم العلم بان  الجنائيداخل الكنيسة بدا البحث  إنھا أشيع التيمحاولة البحث عن الفتاة  في -
 القاھرة للبحث عنھا  إلى أمنية مأمورية إرسالالقاھرة فتم  فيالبنت 

 القاھرة إلىوتوجھت  إرادتھاغادرت المنزل بمحض  إنھا أقرت والتيتم العثور على الفتاة  -

منزلھا حتى  فيالكنائس و استضافتھا لديھا  إحدىالسيدات المسيحيات  داخل  إحدىوقابلت 
مركز الشرطة  إلىتم  اقتيادھم  أھلھاصديقتھا لتعلمھا بان  إحدىمن  تليفونياتصال  جاءھا

 مدرية امن الشرقية على اثر ذلك   إلىوسلمت الفتاة نفسھا 

مجلس الشعب  وأعضاءمن بعض رجال القرية  كيدتأيكون ھناك  أن ا:منيةحاولت الجھات  -
وكبار العائAت ومعھم خطيبھا لمقابلة الفتاة وسماع كAمھا حول الواقعة وقد قامت الفتاة خAل 

 المقابلة بفسخ خطبتھا من الشاب المسلم 

 أنالقرية وشرحوا لھم ما تم من  يھالأبعد ذلك توجھت اللجنة من القرية وعقدت لقاء مع  -

النيابة العامة للتحقيق وتم تحرير  يديبين  اBنحرة وغير مجبرة وان الموضوع  الفتاة 
 بما تم مع اللجنة والفتاة  إجراءاتمحضر 

النيابة وضابط مباحث  فيالفتاة / رانيا  أقوالاليوم تم تحرير محضر بالواقعة وتم سماع  في -
 بإيداعھاالنيابة قرار  وأصدرت من الفتيات أصدقائھاالمركز ووالد الفتاة وراعى الكنيسة واحد 

ببحث حالتھا وبعد ذلك يتم عرضھا على  وا:مومةدار رعاية مؤقت وتكليف لجنة الطفولة 
 الشأنھذا  فيقرارھا  /صدار ا:سرةمحكمة 

 منيا القمح : مجلس مدينةمقابلة السيد رئيس  -٧

بوالد الفتاة رانيا  ١٢/٢/٢٠١٢الموافق  الماضي ا:حديوم  فوجئمن خAل المقابلة انه  أكد -
 ٢٠٠٩عام  فيوالدھا اسلم  أنيحرر محضر بخطف ابنته وعلمنا  إبراھيمالمواطن / خليل 

والدھا ومنذ عشرين يوم تقدم  إلىوان الفتاة كانت تعيش مع والدتھا وبعد خAف معھا ذھبت 
تخطف  الفتاة لم أن إلىاحد الشباب المسلم لخطبتھا وبالفعل تمت الخطبة وتوصلت المباحث 



 ٩

من وجودھا  والتأكدلمقابلة الفتاة  يھالوبعد عودتھا بجھود الشرطة تم تشكيل وفد من ا:
  ا:منالبنت لم تخطف وقد قامت بفسخ خطوبتھا بمديرية  أنمن  التأكدوتم  ا:جواء وھدأت

  : ا/عداديةالفتاة بالمدرسة  مدرسيشھادة احد  -٨

نفسھا فتاة قد تلفت  فيالمدرسة وھى ترى  إلىدومھا الفتاة رانيا منذ ق أنمن خAل المقابلة  أكد -
 ولكنھا كانت دراسيا ضعيفة  إليھاا@نتباه 

      أنالبنت كانت على عAقة بخطيبھا منذ عدة اشھر وكانت ستتزوج منه وقررت  أن أكد -

   إسAمھا أشھرتتصبح مسلمة لتتزوجه وبالفعل 

المدرسة ودخول  إلىبالعودة  أستاذھاالمدرسة وقد نصحھا  إلىبعد ذلك لم تذھب الفتاة  -
وقد فوجئنا بھذه  يس�ما/الدين  رھا في مادةابتاخ متا@متحانات وبالفعل دخلت ا@متحانات و

  بأسبوعالوقائع بعد خطبتھا 

 شھادة احد المواطنين : -٩

  المسكرات  أووالد الفتاة رانيا رجل يقيم الصAة وسمعته طيبة و@ يتعاطى المخدرات  -

القرية ويدعى الشيخ عبد  أھلرجل من  إمام إسAمھا أعلنتوقد  بإرادتھا ا/سAمنيا دخلت را -
 $ 

 إماموتجمع الشباب  ا:ساسكانت قريبة من الكنيسة وسورھا كان مكسور من  ا:منقوات  -

المقابل  في ا:منقوات  وألقتالحجارة  بإلقاء يھالوقام ا: إليھاالكنيسة ولم يقوموا بالدخول 
من القرية وقاموا بتشكيل لجان شعبية بطول  ا:منبطرد  يھالات المسيلة للدموع وقام ا:الغاز

 للقرية  الرئيسيالشارع 

 تم بحمد =                                                                                                

  



 ١٠

  

  التوصيات                                                    

  والمتواصل من جميع مؤسسات الدولة لنشر ثقافة المواطنة والتسامح ونبذ العنف  الدءوبالعمل  -١

تمس  التيمع القضايا  يع�ما/وضع معايير ومحددة واضحة وحازمة للتعامل   -٢
  نوالمسيحييالعAقة بين المسلمين 

 أو أحداث أيةعن  أخبار فيما يتم نشره من ا/عAمتحرى الدقة من قبل وسائل  -٣

 فيصدعا  أوقد يترتب عليه ضررا  نومسيحييمصادمات بين المصريين من مسلمين 

   المصريالمجتمع 

سس ؤوي  قوميوبشكل مباشر قضايا المواطنة لما لھا من ھدف  ا/عAميدعم  أن -٤
 الحقوق والواجبات بين المصريين  معتمدا على قدرته فيوالمساواة  ا/خاءلمناخ من 

 أو هالتلفز أو ا/ذاعة أوسواء من خAل النشر  المصريالمواطن  إلى لوصعلى الو

 ا@نترنت  

لما له من دور  القوميقضايا المواطنة على الصعيد  في المدنيدور المجتمع  ةتفعيل -٥
    المصريالمجتمع  فيمؤثر 

الجوامع والكنائس لمناقشة تلك  في ا:حدتخصيص نصيب من خطب الجمع وقداس  -٦
عقول بعض المواطنين  فيقد تجد لھا نصيبا  التيالمتعصبة  ا:فكارالقضية ومناھضة 

يرفض التعصب  الذي والمسيحي يس�ما/كل من الدين  بمبادئوالعمل على التوعية 
 الفتنة بين شركاء الوطن  ويأبى

مضافة  أوالمدارس والجامعات بجانب مادة التربية القومية  في المواطنةتدريس مادة  -٧
ت تلك يوالمساواة بين شباب الوطن وتثب ا/خاءترسى قواعد  التيبالصورة  إليھا

 تكوينھم وتنميھا فيالروح 

المشاكل المجتمعية  فيالبحث  إلىتھدف  التي توالتفاعليا ا:نشطةعقد مجموعة من  -٨
والحلول لتلك  ا:سبابالسياسية للمجتمع للوقوف على  ا:طيافيشارك فيھا كافة 

 قد تنشا عنھا   التي المجتمعيظاھرة ا@حتقان المشكAت و

 

  

  


