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أتلقي أو مكاملة تليفونية على فيه اليوم الذي أستيقظ ذلك هو لي حزنا األكثر اليوم يعتبر
ابنتهم إلرجاع مساعدتهم العاجلة إلى فيها األسرة تدعوني الكترونية ورسالة فاكس

ورغم الواحد، اليوم النوع فى هذا من رسائل عدة اتلقى احيانا يؤملنى اننى ،والذى اتفية
أن ، املوضوع ملالبسات املستفيضة واألسئلة البحث بعد أكتشف أنني إال والدموع النحيب

اجلنسي االستدراج عامل يشكل احلاالت أغلبية وأن اليد أصابع على وتعد قليلة اخلطف حاالت
الظاهرة هذه حول كلمة 8000 حوالى من دقيقا علميا بحثا قدمت وقد . أساسيا عامال فيها
املريعة هذه الظاهرة خلفيات وأسباب حول مثيرة تفاصيال يحمل اإلجنليزية اللغة إلى وترجم

تكاتفنا تستوجب مأساة علمي خالص أننا أمام إال أنني أؤكد وبشكل هنا ، نشره أستطيع ال ،
الظاهرة هناك هذه وحول . املهازل لهذه حد لوضع ومحكومني حكام ، وأقباط مسلمني جميعا

: الهامة املالحظات من عدد
للكنيسة ميكن وتركهن الفتيات القبطيات سقوط دقيق لظاهرة علمي لتشريح وفقا أوال :
قذرة وإجرامية أساليب عبر االستدراج ، الضغوط ، اجلنسية األغراءات في األسباب ترتيب أهم

قليلة . حاالت ميثل والذي اخلطف وأخيرا واخلداع الدهاء واملكر من
الظاهرة هذه وقذارة بشاعة على ويتفق يأبي والوطني واملصري أن الضمير اإلنساني : ثانيا

االشمئزاز فعلهم كان رد املمارسات بعض هذه املسلمني عن أصدقائي لبعض حكيت وعندما ،
يتحملون االقباط ان بعضهن وقال لى . فى نفس الوقت واجلنائية الالخالقية املمارسات هذه من
هذه مثل عن الصمت ،فلماذا االفعال هذه مثل شيئا عن ندرى ال الننا كبيرامن املسئولية جزاءا

الظواهر هذه ملثل للتصدي وأقباط مسلمني يضم وطني مصري فريق يكون هناك وملاذا ال اجلرائم
ضد اجلرائم هذه مثل يقبل اإلنساني ضميري أن تتصور هل مسلم صديق وقال لي ، الشاذة

عام رأي إلى يحتاج فاألمر اجلرائم هذه زيادة إلى يؤدي التعتيم إن . الوطن شركاء وضد اإلنسانية
. األحرار الوطنيني مسئولية كل ضدها وهذه يقف إنساني وطني

وأنطون فودة فرج مثل املرحومني الثمانينات في وطنية مصرية شخصيات حظرت ثالثا:
عن طريق اإلرهابية اجلماعات متويل أزمة حل ظاهرة من وغيرهم السعيد رفعت سيدهم ود.

هذه أمام التحذيرات وتراخيها هذه أمام الدولة وبتهاون ، محالتهم ونهب األقباط الصاغة قتل
باالضافة األموال هذه ذلك من بعد كلها مصر أستهدف الذي اإلرهابي العمل متويل مت اجلرائم

تأخذ لم ألنها باهظا كلها ثمنا املصرية الدولة ودفعت االصولية الدول من الوافدة االموال  الى
اجلنسي الكبت أزمة حل البعض محاولة من نحذر ونحن . ووطني جاد بشكل التحذيرات هذه
القبطيات ، للبنات أن هناك إستهداف علمي كباحث . أنني أؤكد القبطيات الفتيات عن طريق

. احلضاري ورصيده وسمعته كله الوطن مستقبل على الظاهرة هذه تنامي من ونحذر
الظاهرة هذه املصري حول املدني اتمع جمعيات إحدى في ندوة علمية تعقد ال ملاذا : رابعا

ومتاسكه الوطن صونا لوحدة ، اتلفة األبعاد يتناول بحث شامل لتقدمي مستعد وأنا ،
حقوق نشطاء املريعة،اين الظاهرة هذه من املصرية النسائية اجلمعيات أين ومستقبله .

منظمة توجد إال مصر في منظمة إهلية 16800 هناك . . املدنى اتمع منظمات اين االنسان،
اجلرائم هذه مثل ملعاجلة والوطني اإلنساني مبستوانا واالرتقاء الصمت طوق كسر على قادرة

؟ الشاذة
غير وكالهما . الرادع" القانوني "األمن وهناك الوقائي" "باألمن يسمي ما هناك : خامسا

تقدم الدولة متهم واحد فلم ، املستهدفات القبطيات الفتيات حاالت في كاف بشكل متوفر
من فى كثير أن أقول أن ويؤسفني بل ، املاضية الثالثة العقود خالل اجلرائم هذه مبثل للمحاكمة



. مؤسف تواطئ هناك احلاالت
وتواطئ القانوني واألمن الوقائي األمن غياب تفاعل حيث النخيلة قرية مأساة رأينا لقد

داخل دولة أصبحت تشكل استفحال بؤر إجرامية مما أدي إلى املنحرفني الشرطة رجال بعض
. مثل مصر وشعبه مسالم شديد املركزية بلد فى وليس  كولومبيا في وكأننا الدولة

خصوصا القبطيات الفتيات وسقوط عموما األسلمة ظاهرة وحتليل متابعة من : سادسا
واخالقية دينية ظاهرة كونها سياسية أكثر من يالحظ أنها ظاهرة األخيرة سنة املائة خالل

ناحية من سياسية ظاهرة وهى ، الدولة حياد عدم او حياد درجة تتبع سياسية ظاهرة فهى .
ظاهرة ، وهي بها األقباط أوضاع الدولة املصرية وتراجع أوضاع في العام التدهور أخرى تزداد مع

مع الدول املصرية العالقات تشابك مع وتزداد والدولية اإلقليمية مصر عالقات تتبع سياسية
اتمعات املتقدمة على مصر انفتاح مع تتراجع حني في املنطقة اإلسالمية في األصولية

تعاظم االستبداد مع فتزداد والدميوقراطية االنفتاح درجة تتبع سياسية وهي ظاهرة والراقية،
التكوين تتبع ظاهرة سياسية ،وهي واحلريات الدميوقراطي مع االنفتاح وتتراجع وخاصة الديني
ارتقاء هو والثقافة بالتعليم واإلعالم فاالرتقاء ، املصري لإلنسان والوجداني والعقلي التعليمي

، وامللهاة املأساة قمة أمام فنحن ديني بطل كأنه يعامل ارم عندما أما ، اإلنسان بإنسانية
. مريض ووجدان شاذ وفكري ثقافي تكوين تعكس التي

القبطى يقول الشباب خدمة عن املسئول سمعت االسقف املرات في إحدى : سابعا
أن كاهن أب لي وقال عند تركهن للكنيسة، كالكالب لألسف يعاملن الفتيات هؤالء أغلب أن
قانون غياب نتيجة الصعوبة غاية إرجاعهن ويكون مبأساة واحدة كل ولكن يرجعن الكثيرات

وتتحول اخلروج منها يستطعن وال املصيدة فيدخلن مصر في احلقيقية الدينية احلريات يحمي
الفتاة(ش.ص) حدث مع كما بجرمية وبعضهن تنتهي حياته ، وبكاء وندم جحيم إلى حياتهن

قالت وكما األنترنيت املنفلتة عبر احلوارات عبث بسبب القاهرة إلى فلوريدا من استدرجت التي
الشخص قام به حياتها بجرمية وانتهت دوالر) الف 70 أموالها(اكثر من كل نهب مت اسرتها لى
في جواري يتحولن إلى لألسف أغلبهن إن املاضى. يوم 29 يناير قتلها مت حيث إستدرجها الذي

. ارمني حرملك
ميكن حصره ال والذي العجاب العجب فهناك حرج وال حدث االستدراج وسائل في : ثامنا
، وهناك صديقة مقربة طريق عن الناعم مثال االستدراج ، فهناك الضيقة املساحة هذه في

نية بحسن توقيع ضاغط، وهناك عرفي زواج ورقة إلى تتحول أتوجرافات للذكري على اإلمضاء
بعد التصوير وهناك واالغتصاب، التخدير وهناك الفتاة، أوراق إلسالم إلى أوراق وتتحول على

التداخل وهناك ، املدروس املركز املكثف الغزل ،وهناك إنساني ضعف عن ناجتة سقطة عاطفية
اطارخطة فى إلى ملهأة يتحول مشكلة مع التعاطف وهناك ، واالختالط الزائد العائلي

من والتسلل العائلية واملشاكل معرفة األسرار عن طريق االختراق ، وهناك ومستهدفة مدروسة
مغلق مكان عمل في ملقابلة الدعوة وهناك ، االنترنيت طريق عن واللهو العبث وهناك خاللها،

جنسي، إستدراج وهي جائزة على للحصول الدعوة وهناك ، مخطط جنسى استدرجن وهى
لالستهداف" منظمة "وسائل وجود هو أن أؤكده ما أود . والكثير الكثير وهناك اخلطف وهناك

. للوقاية" منظمة "وسائل يلزمها
معرفة هناك يكون فيجب أن للوقاية ، األولي واألساسية اخللية : تشكل األسرة تاسعا

يجب والكبيرة ، الصغيرة التفاصيل كل يتناول أسري حوار عبر األبناء بتفاصيل حياة دقيقية
احلكيم االختالط،واحلذر حلدود صارم وحتديد وفضفضة ، واحتواء وصداقة حب هناك يكون أن
واملواضيع الصديقات احلوار بني تفاصيل ومعرفة وإطارها وحدودها الصداقات ماهية وحتديد

ميكن وراء قطرة فقطرة صغيرة، مدح كلمة ولو للفتاة تقال كلمة كل معرفة ، مطلوب املثارة
كافة تفاصيل إلى واالستماع وزوجته الزوج بني ودقيق متواصل حوار مطلوب . الصخر تفتت أن

في الثقة زرع ،مطلوب اإلنصات باهتمام مطلوب ، مهمة غير تبدو التي األشياء حتى حياتها
إال شيئا ميكن عالجه فكل شئ االبتزاز كان ومهما كانت اخلطية فمهما واالخت والزوجة البنت



. معها الرجوع يصعب التي اخلطوة هي فهذه ، والدين األسرة ترك وهو واحدا
عن تختلف الدينية والرعاية الوقاية في احملوري العامل الثاني الدينية الرعاية : تشكل عاشرا

الرعاية في مسألة واضح تقصير هناك ولكن عدة وسائل عبر متوفر ، فاألخير التعليم الديني
بولس الرسول يقول معلمنا جميعا وكما علينا تقع واملسئولية والثقافية واالجتماعية الدينية

. نتحملها لم إن جميعا لنا فويل
الراحل املتنيح بقيادة األفذاذ العلمانيني من نخبة يد على األحد مدارس نهضة لقد قامت
القطر مسحت التي اموعة ضمن هذه ، عمره اهللا أطال البابا قداسة وكان جرجس حبيب
الغرفة في كثيرة شموعا وأضاءت املعاصرة الكنيسية النهضة وبعثت وعرضا طوال املصري

. املظلمة
ومنظم واسع عمل . مطلوب وخدمة التحول خدمة الفتيات من أجل أخرى نهضة نريد نحن

صبحي نبيل د. كتب لقد . يوم الستهدافنا بعد تزداد يوما الشريرة التي الوسائل يستهدف
نحتاج . واألبحاث الكتيبات إلى عشرات نحتاج اجلانحات" ونحن الفتيات "خدمة كتيب عن

حكماء خدام كنائسنا عبر في املفرط االستماع إلى واالحتواء نحتاج باحلب مركزة رعاية إلى
بوسائل الوسائل بكافة التوعية إلى نحتاج ، كنيسة كل في خاصة جلان نحتاج إلى وأمناء ،

وترك شئ ، العاطفية اخلطايا في الوقوع بأن املركزة التوعية إلى نحتاج . الفتيات اإليقاع بهؤالء
تكوين الفكاك منها ، نحتاج مصيدة يصعب في معناه الدخول أخر ، فترك الدين شئ الدين

مطلوب ، قانونيا وإدانتها األوغاد بعض بها يقوم إجرامية لفضح وسائل احملامني من مجموعات
االمناء. جرجس وتالميذه فعله حبيب مع ما كبيرة تتواصل جديدة نهضة

املتنيح القصة من هذه سمعت األحتواء . وسائل من وسيلة كأهم أوال وأخيرا احلب مطلوب
شعب بكل ممتازة عالقة بيمن لألنبا ترك الكنيسة وكانت شخص عن سمع أنه قال ، بيمن األنبا

الشخص ألتقي بهذا وعندما بنفسه إلى قسم الشرطة فذهب ومسيحيني ملوي مسلمني
ولم وقوة حب حضنه بكل امامه وإمنا أخذه في شذرا اوينفعل إليه ينظر أو يعنفه أو يعظه لم

. األسقف مع راجع أنا بأعلي صوت أن قال إال الشخص هذا من كان فما شفة ببنت ينطق
هذه مثل للتعامل مع واحلكمة تذهب مكثفة من احلب جرعات بيمن، األنبا مطلوب أمثال

وتضيع والزعيق بالصراخ اجللسة وتنتهي األهل يذهب األحيان من كثير في حيث ، احلاالت
احلب روح وغياب حكمة العائلة وعدم عليها وضغطهم األمن رجال محاباة وسط الضحية

. حكيم" النفوس "رابح الكتاب قال وكما واحلكمة
؟ نبدأ فهل ... اجلميع على تقع املسئولية

 


