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 )رھاباإل على الحرب( یسمى ما في السیسي أمثال عمالئھا تدریب تقنتأ اأمریك

  :الخبر

 العریش مدینة غرب صوفیة لجماعة مسجد على للھجوم الُمنفذة العربات من عددا المصریة الجویة القوات دمرت
 الرئیس فیھ توعد توق في العشرات، وإصابة األقل على شخصا ٢٣٥ بحیاة أودى والذي الجمعة أمس سیناء شمال

  .جھة أي بعد تتبناه لم الذي الھجوم لضحایا بالثأر السیسي الفتاح عبد

 بالعناصر خاصة وذخائر أسلحة على تحتوي التي اإلرھابیة البؤر من عددا" أیضا الجویة القوات واستھدفت
  .الرفاعي تامر العقید المصري الجیش باسم المتحدث أكد ما بحسب ،"التكفیریة

 الشیخ جنوب مناطق على جویة غارات ثالث شنت حربیة طائرات إن سابق وقت في للجزیرة مصادر وقالت
 الھجوم، منطقة قرب جویة ضربات تنفیذ بدأ المصري الجیش أن رویترز وكالة ونقلت .سیناء شمال محافظة في زوید

  .فیھا یختبئون نالمھاجمی أن یعتقد المسجد، حول عدة جبلیة مناطق في تركزت الضربات أن وأضافت

 للضحایا ستثأر المدنیة والشرطة المسلحة القوات إن قال قد -  أیام ثالثة الحداد أعلن الذي - السیسي الرئیس وكان
  )٢٥/١١/٢٠١٧ نت الجزیرة( .قریبة فترة خالل القوة بمنتھى واالستقرار األمن وستستعید

  :التعلیق

 غدرھم ممن وانتقم الحسان الجنان أھل من عندك تقبلھم اللھم .راجعون لیھإ ناإو b ناإو والجرحى القتلى هللا رحم
 في للعبث وغیرھم الیھود من ذنابھاأو امریكأل البالد فتح الذي الفاجر المصري النظام من وانتقم ،صالتھم في وھم

 المتظاھرین للناس قتلھ اوم .ةببعید عنا الكنیسة تفجیرات حادثة وما ،العكس یثبت حتى متھم فالسیسي .وأمنھا مصر
  .ذلك على خرآ دلیل الإ لھا وعمالتھ اأمریكب التصاقھ وما ،وبطشھ إجرامھ على خرآ دلیل الإ الساحات في قبلھا

 لغة اللغة ."رھابیوناإل" ھم نووالمتھم "اٍالرھاب" ھي فالتھمة .یضاأ نوالمتھم وربما جاھزة التھمة كانت ولقد
 ؛یتقنھا التي اللغة ھي وھذه ،لشعبھ ناآل السیسي یقول ھكذا "!اٍالرھاب مع ماإو معنا ماإ" ؛لھجتھا ھي واللھجة اأمریك

  .)رھابیینواإل اٍالرھاب( بحجة والكنائس المساجد وتفجیر الحرمات وتعدي والقتل البطش

 نھأب اً صحیح الكالم یظھر قد نھإ :ذلك على ردا وأقول .دلیل دون للتھم إلقاءً  یعتبر ھذا قولك نإ :قائل یقول وقد
 منطقة في اأمریك باستراتیجیة علم أدنى لدیھم الذین نإ الحقیقة في ولكن ،كذلك یظھر قد نعم ،الدلیل دون التھم إلقاء

 .االستراتیجیة ھذه صالح في مباشرة تصب وھناك ھنا التفجیریة عمالاأل ھذه نأ البصر بلمح یدرك األوسط الشرق
  .)رھابیینواإل اٍالرھاب( باسم الشعوب بترویع الإ ذلك یكون وال خصومھم على بالقضاء الإ یكون ال العمالء فتثبیت

 ھذهب ألیس ثم .)نورھابیواإل اٍالرھاب( وھي الأ جاھزة قویة بحجة الإ یكون ال الدول شؤون في المباشر والتدخل
 االستراتیجیة تخدم جزئیة في یلدل لىإ جتاحیُ  ذلك بعد ثم ....و وسوریا والعراق أفغانستان اأمریك دمرت حجةال

  ؟المنطقة في یةمریكاأل

 حكم اأمریك عمیل السیسي یغتصب ألم .وطیبة سذاجة كفانا ،للعیان ظاھرون واضحون والمجرمون واضح الجرم
 ود؟یھ كیان لتأمین سیناء أھل على الظالمة حربھ یشن لمأ ؟انمریكواأل الیھود مةاأل عداءأل البالد یفتح لمأ ؟بالقوة مصر

 ال یقال ثم ؟البالد في الفساد ویعیث مصر في ھلناأ یرھب لمأ حرماتھم؟ ویستبیح السجون في المعارضین یضع لمأ
 العربي العالم تركیع استراتیجیة على دلیل یرادإ السیسي؟ جرامإ على دلیل یرادإ ؟ماذا على دلیل .دلیل یوجد

  ا؟مریكأل واإلسالمي

  ﴾ونَ بُ لِ قَ نْ یَ  بٍ لَ قَ نْ مُ  يَّ أَ  وامُ لَ ظَ  ینَ ذِ الَّ  مُ لَ عْ یَ سَ وَ ﴿
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