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 القاهرة ـ كونــــا: أدانت وزارة األوقــــاف ودار االفتاء مبصر امس 
احلادث االرهابي الذي وقع أمام كنيسة القديسني مبحافظة االسكندرية 
الليلة قبل املاضية ودعتا الى ضرورة وقوف كل املصريني صفا واحدا 

والتكاتف والتآلف ملواجهة العابثني بأمن البالد ووحدة شعبها.
  وأكدت وزارة االوقاف في بيان صحافي ان االعتداء على الكنائس 
يعد اعتداء على املســــاجد، الفتة الى أن كل مكان يذكر فيه اســــم اهللا 

له حرمته وقدسيته.

  وذكرت ان أي اعتداء على االقباط يعد اعتداء على كل املصريني وتهديدا 
لوحدة الوطن وامنه واستقراره، مطالبة كل املصريني بالوقوف صفا 

واحدا ضد اي عدوان يقع على أي مواطن مسلما كان او مسيحيا.
  وشددت في هذا االطار على أن جميع املصريني جتمعهم املواطنة 
التي عرفتها البالد منذ أن عرفت االســــالم الفتة الى أن «االسالم الذي 
يحرص على حرمة النفس االنسانية واحلفاظ على كرامتها بريء من 

هذه املمارسات ومن اصحابها». 

 دار اإلفتاء ووزارة األوقاف بمصر: االعتداء على الكنائس يعد اعتداءً على المساجد 

 انتحاري يفسد فرحة المصريين بالعام الجديد ويفجر نفسه في كنيسة باإلسكندرية
  مـبارك: دماء أبنـائنا لن تضـيع وسنقطع يد اإلرهاب والمتربصين بأمن مصر 

 أوقع أكثر من ١٠٠ قتيل وجريح و«الداخلية» تلمح إلى تورط «القاعدة» 

(رويترز)   مصريون يحاولون التعرف على ذويهم بني جثث وأشالء ضحايا الهجوم على كنيسة القديسني في االسكندرية 

 القاهــــرة ـ وكاالت: يبــــدو أن 
اإلرهاب كان متربصا بالعام اجلديد 
ومصرا على إفساد فرحة املصريني 
مسلمني ومسيحيني بالوافد اجلديد، 
حيــــث فجر انتحاري نفســــه في 
القديسني ماري جرجس  كنيسة 
واالنبا بطرس باالســــكندرية في 
حي سيدي بشر في املدينة، وفقا 
ملا رجحته وزارة الداخلية املصرية 
أمس. ووقع الهجوم بعد دقائق من 
دخول عام ٢٠١١ واستهدف املصلني 
اخلارجني من قداس العام اجلديد 
مسفرا عن سقوط ٢٧ قتيال و٩٠ 

جريحا على األقل.
  وقد اوضــــح بيــــان الداخلية 
املصريــــة أمس انه «باســــتكمال 
عمليات الفحص لواقعة االنفجار 
الذي وقع امام كنيسة، تأكد عدم 
وجود نقطة ارتكاز للتفجير باحدى 
السيارات او بالطريق العام»، وأن 
«املوجة االنفجارية التي تسببت 
في تلفيات بسيارتني كانتا موضع 
اشــــتباه كان اجتاهها من خارج 
الســــيارتني وبالتالي لم تكن أي 

منهما مصدرا لالنفجار».
  وأضــــاف ان ذلــــك «يرجح ان 
العبوة التي انفجرت كانت محمولة 
من شخص انتحاري لقي مصرعه 

ضمن اآلخرين».
  وكان مسؤولون أمنيون وشهود 
ذكروا في وقت سابق أن االنفجار 
وقع عندما اندفعت سيارة خاصة 
بــــني املصلني. واوضح املصدر ان 
ان  اكد  املعمــــل اجلنائي  «فحص 
العبوة االنفجارية محلية الصنع 
حتتوي» على قطع معدنية «الحداث 

اكبر عدد من االصابات».
  واضاف ان «مالبسات احلادث 
في ظل االســــاليب السائدة حاليا 
لالنشطة االرهابية على مستوى 
العالم واملنطقة، تشير بوضوح 
الى ان عناصر خارجية قد قامت 
بالتخطيط ومتابعة التنفيذ»، في 

اشارة الى تنظيم القاعدة. 
الرئيس    من جانبــــه، تعهــــد 
املصري حسني مبارك امس بتعقب 
مرتكبي احلادث االرهابي الذي وقع 
الليلة قبل املاضية أمام كنيســــة 
«القديسني» باالسكندرية ومالحقة 

املتورطني فيه.
الرئيس املصــــري في    واكــــد 
كلمة له الى األمة بثها التلفزيون 

املصري بعد ســــاعات على وقوع 
احلادث ان انفجار كنيسة القديسني 
باالسكندرية والذي وقع ليلة اول 
من امس يحمــــل في طياته دالئل 
على تورط أصابع خارجية تريد 
أن تصنع من مصر ساحة لشرور 

االرهاب.
  وشدد الرئيس مبارك على «أنه 
لن يسمح ألحد باالستخفاف بأمن 
مصر وانه سيتم تعقب املخططني 
واملتورطني في احلادث»، مضيفا 
«دماء أبنائنا لن تضيع وسنقطع 
يد االرهـــاب واملتربصني بأمن 
مصر». وتابـــع: «ان هذا العمل 
االرهابي هز ضمير الوطن وصدم 
مشاعرنا وأوجع املصريني مسلمني 
واقباطا امتزجت دماؤهم لتقول 
ان مصر برمتها مســـتهدفة وان 
االرهاب االعمى ال يفرق بني قبطي 

ومسلم».
  وأوضح ان دماء ضحايا العمل 

لعالج اجلرحى ووجه لســــرعة 
ضبط اجلنــــاة، مطالبا املصريني 
بالوقوف صفــــا واحدا ضد قوى 
االرهاب واملتربصني بأمن الوطن 

واملستهدفني لوحدته.
الهجوم االول    واذ يذكر هــــذا 
من نوعه في مصر، بالتفجيرات 
التي تقع فــــي العراق وغيره من 
دول الشرق االوسط في السنوات 
االخيــــرة، أكد ناجون من الهجوم 
أنه كان ميكن أن يحدث حمام دم 

لو تأخر دقيقتني فقط.
  فقد قالت نرمــــني نبيل احدى 
الناجــــني انه «لو انهى االســــقف 
القــــداس قبل دقيقتني لكان حمام 
الدم اســــوأ» وأضافت نرمني التي 
اصيبت في ســــاقها فــــي الهجوم 
لوكالــــة «فرانــــس بــــرس» على 
سريرها في املستشفى انها غادرت 
إنهاء  الكنيسة «قبل دقيقتني من 
األسقف القداس. وكان اليزال مئات 

االرهابي لن تضيع سدى، مشيرا 
الى أن مصر هي املســــتهدفة من 
وراء احلادث االجرامي، الفتا الى أن 

االرهاب اليزال متربصا مبصر.
  واكد ان هذه العملية االرهابية 
تعد غريبة على مصر ومجتمعها 
وحتمل في طياتها اصابع خارجية 
تريد أن جتعل من مصر ســــاحة 

لالرهاب.
  وكان الرئيس مبارك قد أصدر 
تعليماته في وقت ســــابق امس 
باالســــراع في حتقيقــــات حادث 
االنفجار لكشف مالبسات هذا العمل 
االجرامــــي وتعقب مرتكبيه ومن 
يقفون وراءهم وأعرب عن خالص 
عزائه ومواســــاته ألسر الضحايا 
وأهاب بأبناء مصر أقباطا ومسلمني 
أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة 
قوى االرهــــاب واملتربصني بأمن 
الوطن واستقراره ووحدة أبنائه. 
كما أمــــر بتوفير جميع االمكانات 

األشخاص داخل الكنيسة».
  وامام الكنيسة تناثرت املالبس 
التي غطتها الدمــــاء، كما تناثرت 
الدماء داخل الكنيسة وفي عيادة 

مجاورة.
  وصباح أمس تظاهر عشرات 
املســــيحيني أمام الكنيســــة فيما 
انتشــــرت اعداد كبيرة من شرطة 
مكافحة الشغب في املنطقة التي 
مت إغالقها. وهتف املتظاهرون «اين 
احلكومة؟» و«بالروح بالدم نفديك 

يا صليب».
  بينما ذكر مصدر امني انه بعد 
الهجوم تظاهر عشرات املسيحيني 
الغاضبني وهاجموا مسجدا على 
اجلهة املقابلة من الشارع، وحلقت 
ببــــاب ونوافذ املســــجد،  إضرار 
ورشــــقوا قوات األمن باحلجارة 

وزجاجات املولوتوف.
  من جهة أخــــرى، أكد صفوت 
العــــام للحزب  الشــــريف األمني 

الوطني الدميوقراطي إدانة احلزب 
للحــــادث االرهابى الذي وقع ضد 
كنيسة القديسني باإلسكندرية إدانة 
كاملة، واعتبره عمال إرهابيا جبانا 
يخالف كل القيم الدينية واألخالقية، 
ارتكبته فئة فاسدة الفكر موتورة 
النفع عدمية األخــــالق، باعتباره 
عمال موجها لكل املصريني يستهدف 
النيل من أمن مصر القومي وسالمة 

أبنائه.
  وأضاف الشريف أن هيئة مكتب 
احلزب دعت في اجتماعها صباح 
أمس أمانــــات احملافظات للتحرك 
الناس لشرح هذه  الســــريع بني 
املعاني وتأكيد فكر احلزب الداعم 
لقيم االعتدال والوسطية والتسامح، 
كما برز بجالء في مؤمتر احلزب 
األخير. مؤكدا على أهمية التصدي 
لــــكل أفكار التعصــــب والتطرف 
وللداعــــني لبث الفرقــــة بني أبناء 

الوطن الواحد. 

 تجمهر المئات في األقصر
  بعد أنباء عن هدم مسجد  
 القاهـــرة ـ د.ب.أ: متكنت األجهـــزة األمنية 
وسلطات محافظة األقصر أمس من فض جتمهر 
للمئات من اهالي منطقة العوامية، جنوب مدينة 
األقصر، بعـــد تردد أنباء عن نية احملافظة هدم 

مسجد النور السني.
  وكان املتظاهرون احتلوا املســـجد واعتلوا 
املئذنـــة، كما حطم بعضهـــم النوافذ الزجاجية 
للمبنى اجلديد حلمام السباحة االوليمبي املالصق 

للمسجد وأغلقوا طريق العوامية ـ البغدادي.
  انتقد املتجمهرون في هتافاتهم إزالة ثمانية 
مســـاجد شـــرق وغرب االقصر بينها مســـاجد 
تاريخية دون إزالة كنيســـة واحدة رغم وجود 
كنيستني تعوقان استكمال اكتشاف طريق الكباش 
الفرعوني مطالبني بــــ «العدالة احلكومية بني 

الكنائس واملساجد».
  وكانت الســـلطات مبحافظـــة االقصر بدأت 
اإلجراءات التنفيذية القامة جسرين أعلى طريق 
الكباش باحملافظة الذي يبلغ طوله ٢٧٠٠ متر، 
وميتد من معبد األقصر إلى معبد الكرنك، لتصبح 
األقصر بعد ذلك أكبر متحف مفتوح على وجه 

األرض. 

 األمير عّزى مبارك بضحايا
  انفجار كنيسة القديسين

 بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا هجوم كنيسة 
القديسني مبدينة االســــكندرية راجيا لهم املغفرة والرحمة وان يلهم 
ذويهم الصبر والسلوان وان مين على املصابني بالشفاء العاجل وان 
يحفظ البلد الشــــقيق من كل مكروه. وأكد صاحب الســــمو استنكار 
الكويت الشديد لهذا العمل االرهابي الذي أودى بحياة األبرياء واستهدف 

زعزعة األمن واالستقرار في البلد الشقيق.
  كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني. 

(رويترز)   شرطة مكافحة الشغب حتاول تفريق جموع األقباط الغاضبني من امام مسجد مجاور لكنيسة القديسني التي استهدفها التفجير االنتحاري 

 فعل ردود 

   بابا الڤاتيكان يدعو إلى الدفاع عن املسيحيني : اثر انفجار سيارة 
مفخخة أمام كنيسة القديسني في االسكندرية، طلب البابا 
بنديكتوس السادس عشر امس من قادة العالم الدفاع عن 
املسيحيني من االنتهاكات وعدم التسامح الديني. وقال البابا 
أثناء قداس رأس السنة في كاتدرائية القديس بطرس انه 
أمام «التوترات التي حتمل تهديدا في الوقت الراهن وأمام 
أعمال التمييز خصوصا، الســــيما عدم التسامح الديني، 
أوجه مرة اخرى دعوة ملحة الى عدم االستسالم لإلحباط 
واالنصياع». واضاف انها «مهمة شاقة ال تكفي من أجلها 
األقــــوال، يتعني االلتزام العملي والثابت من مســــؤولي 
األمم». وقال «ال ميكن ان تبدي اإلنسانية استسالمها أمام 
الســــلبية الكبيرة لألنانية والعنف، يجب أال تعتاد على 
النزاعات التي تسبب سقوط ضحايا وتعرض مستقبل 

الشعوب للخطر».
    سـورية: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في تصديها لإلرهاب: أدانت 
ــة في مدينة  ــذي وقع قرب كنيس ــورية بقوة التفجير ال س
االسكندرية مبصر. وقال مصدر رسمي سوري ان «سورية 
إذ ترى أن مثل هذه اجلرائم اإلرهابية إمنا تستهدف الوحدة 
الوطنية والتعددية الدينية في مصر أو في غيرها من بلداننا 
العربية تقف إلى جانب الشقيقة مصر في تصديها لإلرهاب 
ــدة الوطنية  ــأنه اإلضرار بالوح ــكل ما من ش ــا ل ومحاربته
ــورية ملصر ولذوي  املصرية». وأعرب املصدر عن تعازي س
الضحايا األبرياء والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا 
أن سورية على ثقة بأن الشقيقة مصر حريصة على وحدتها 

الوطنية وعلى عروبتها.
    شيخ األزهر: هجوم اإلسكندرية من صنع أعداء اإلسالم: أعرب د.أحمد 
الطيب شيخ األزهر الشريف عن أسفه الشديد إزاء اجلرمية 
النكراء التي استهدفت كنيسة القديسني في االسكندرية. 
وقال د.الطيب في تصريح لقناة (النيل) اإلخبارية إن هذا 
العمــــل ال ميكن أن تقوم به أيد مصرية وهو عمل غريب 
على مصر، ويرفضه كل املصريني، معربا عن استغرابه 
ملن يقوم باغتيال أناس خارجني من دور عبادة. وأضاف 
شــــيخ األزهر قائال: «إن االسالم يؤمن دور العبادة غير 
االســــالمية، نحن بحاجة الى حترك ســــريع وقوى إزاء 
الوقوف في وجه هذه التسريبات اخلارجية التي ال أشك 
في أنها من صنيعة أعداء االسالم لتشويه صورة االسالم 
في الغرب والحداث الفرقة والفتنة» وأعرب عن أمله في 
أال تؤثر هذه اجلرمية البشعة في نفوس االخوة االقباط، 

وأن يتعاملوا مع هذا احلدث بأبعاده احلقيقية.
    قباني وقبالن يدينان بشـدة االعتداء ويشيران إلى بصمات إسرائيل: 
ــيد قباني االعتداء  ــيخ د.محمد رش وصف مفتي لبنان الش
ــر بالعمل  ــكندرية مبص ــني في االس ــة القديس على كنيس
ــية  ــل بصمات وأدوات اللعبة السياس ــي وبأنه يحم اإلجرام
ــرائيلي على املنطقة  ــراع العربي ـ اإلس ــة في الص اخلارجي
العربية، لضرب الوحدة الوطنية املصرية الداخلية، ومحاولة 
اشعال صراعات طائفية بني املسلمني واملسيحيني املصريني، 
ــي مصر على غرار ما  ــات الكراهية والتجزئة ف وزرع مناخ
ــودان، وبالتالي اضعاف مصر العربية  يجري اليوم في الس
وإلهاؤها عن دورها الوفاقي االطفائي في صراعات املنطقة، 
ــف باملرصاد للمؤامرات اخلارجية  ودورها القيادي الذي يق
ــه، رأى نائب رئيس املجلس  ــى املنطقة العربية. من جانب عل
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبداألمير قبالن ان تفجير 
ــكندرية هو عمل ارهابي ال ميت  ــة القديسني في االس كنيس
الى الدين بصلة وتقف وراءه أيد خبيثة تسعى الى بث ونشر 
ــة الفوضى والرعب في مصر، وقال: هذا العمل اإلرهابي  حال
ــات  ــة اعتادت على انتهاك املقدس ــل بصمات صهيوني يحم
ــاعني الى إثارة  ــي مصلحة الصهاينة الس ــة ويصب ف الديني

الفنت واخلالفات الطائفية واملذهبية. 
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 السفير فرحات: عمل إرهابي مرفوض من جميع أطياف المجتمع المصري 
 أسامة أبوالسعود

  استنكار رسمي وشـــعبي واسع 
للحادث االرهابي الذي استهدف إحدى 
كنائس محافظة االسكندرية في مصر 
مساء امس االول، حيث أعرب سفير 
جمهورية مصر العربية لدى الكويت 
طاهر فرحات، عن بالغ أسفه للحادث 
الغادر الذي شهدته مدينة اإلسكندرية، 
معزيا ومواسيا أهالي الضحايا وداعيا 
أهل مصر جميعـــا الى الوقوف صفا 
واحدا ملواجهة تلك االعتداءات اآلثمة 
التي أحزنت جميع أبناء مصر أقباطا 

ومسلمني.
  وقال، فرحات في تصريح لـ «األنباء»: 
ال شك ان انفجار سيارة مفخخة أمام 
كنيسة القديسني باإلسكندرية، والذي 
أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أبناء 
مصر من املسلمني واألقباط في اعتداء 
آثم ليلة رأس الســـنة، عمل ارهابي 
مرفوض من جميـــع أطياف املجتمع 
املصري، الفتا الى ان اجلهات األمنية في 
مصر تتولى مهمة الكشف عن مالبسات 
احلادث، الفتا الى ان مصر بطبيعتها 
بلد آمن وستتعامل مع احلادث باجلدية 

املطلوبة، وسيتم الكشف عن مرتكبيه 
في أقرب فرصة ممكنة.

  من جانبه، أعـــرب القنصل العام 
صالح الوســـيمي عن خالص عزائه 
ومواســـاته ألســـر الضحايا، أقباطا 
ومســـلمني، آمال ان يقف جميع ابناء 
مصر صفا واحدا فـــي مواجهة قوى 
اإلرهـــاب واملتربصني بأمـــن الوطن 
واستقراره ووحدة أبنائه، مؤكدا أنه 
يستهدف كل املصريني بكل أطيافهم 

وليس األقباط وحدهم.
  وقال الوســـيمي: نعزي أنفســـنا 

ونعزي أبناء الشـــعب املصري لهذا 
احلـــدث اجللل، معربا عـــن أمله في 
قيام األجهزة األمنية املختصة بسرعة 
الكشف عن اجلناة والضرب بيد من 
حديد، الفتا الى ان الشـــعب املصري 
يدرك متاما ان هذه األحداث لن تؤثر في 
وحدة الصف، بل ان هذا احلادث سيعمل 
على تعزيز األلفة واحملبة ويقضي على 
أي فتنة طائفية بني اإلخوة من املسلمني 

واألقباط، فجميعهم أبناء مصر.
   ومن جانبه اكد أمني عام مجلس 
اجلالية املصرية في البالد د.محمود 

أبوالعيون ان هذا العمل اجرامي، واصفا 
إياه بانه عمل ارهابي مشـــني ودنيء 
محمال من وصفها بـ «األيادي اخلارجية» 

مسؤولية هذا العمل احلقير.
  من جانبـــه، صّرح رئيس مجلس 
العالقات االسالميةـ  املسيحية السيد 
محمد باقر املهري بأن ما قام به اإلرهابي 
املجرم من خالل تفجير سيارة مفخخة 
وقتل ٢١ مســـيحيا وجرح عدد آخر، 
عمل ارهابي بتمام معنى الكلمة وعمل 
مرفوض دوليا واســـالميا وانسانيا 

وعمل جبان. 

 ٩٠  ٢٧ 


