كلمة الرئيس السيسى الى اﻻمة حول الحادث اﻻرهابى فى سيناء
بسم ﷲ الرحمن الرحيم،
شعب مصر العظيم ،أيها الشعب اﻷبي الكريم،
اسمحولي إن أنا أتوجه ليكم جميعًا بالعزاء ،للشعب المصري كله ،وﻷسر الضحايا في سينا،
ونتمنى الشفاء للمصابين.
تم إعﻼن حالة الحداد في مصر على هذا الحادث اﻷليم ،الغادر ،الخسيس ،الجبان ،اللي كان
بيهدف إنه يحطم معنوياتنا ،بيهدف إلى تدمير صﻼبتنا ،بيهدف إلى التشكيك في قدرتنا.
هذا الحادث ،هذا العمل اﻹرهابي اﻵثم يزيدنا صﻼبة ،ويزيدنا قوة ويزيدنا إرادة ،في إن إحنا
إصرارا ،ولن يزيدنا إﻻ وحدة.
نﻘف ،ونتصدى ،ونكافح ،ونحارب اﻹرهاب .لن يزيدنا إﻻ
ً
ستﻘوم الﻘوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر لشهدائنا واستعادة اﻷمن واﻻستﻘرار بمنتهى الﻘوة
خﻼل الفترة الﻘليلة الﻘادمة .هذا هو ردنا .سنرد على هذا العمل بﻘوة غاشمة في مواجهة هؤﻻء
الشرذمة المتطرفين ،اﻹرهابيين ،التكفيريين.
أنا عايز أقولكم إن اللي بيحدث في سينا دا هو انعكاس حﻘيﻘي للجهود اللي إحنا بنبذلها في
مواجهة اﻹرهاب اللي إحنا بنحاربه لوحدنا ،مصر بتواجه اﻹرهاب بالنيابة عن المنطﻘة وعن
العالم بالكامل ،وعشان كدة كل اللي بيتم ده هو محاولة ﻹيﻘافنا عن جهودنا في مواجهة
اﻹرهاب ،ومحاولة لتحطيم إرادتنا وتحركنا اللي بيهدف إلى إيﻘاف المخطط اﻹجرامي الرهيب
الذي يهدف إلى تدمير ما تبﻘى من منطﻘتنا.
نحن صامدون .نحن صامدون .وستنصدى وسنستمر .وزي ما قلت كدة ،هذا العمل لن يزيدنا
إﻻ إصرار .وأنا بﻘول لكل المصريين ﻻزم تكونوا متأكدين ،وواثﻘين ،إن المعركة اللي إنتوا
بتخوضوها هي أنبل وأشرف معركة على اﻹطﻼق في مواجهة الشر وأهله ،في مواجهة
اﻷعمال الخسيسة ،في مواجهة ترويع اﻵمنين ،في مواجهة الﻘتلة .وهنشوف ربنا هايساعد مين.
وأنا بﻘولكوا كدة ،عشان إنتوا ﻻزم تكونوا متأكدين إن ربنا سبحانه وتعالى ﻻ يمكن أبدًا يخذل
أهل الخير وما ينصرش أهل الخير ،ومايدعمش أهل الخير ،ويهزم أهل الشر ،أهل الخراب،
أهل التدمير.
مرة تانية ،عزائي ﻷسر الشهداء .تمنياتي بالشفاء للمصابين .مرة تانية بﻘول لكل المصريين هذا
اﻷمر ،هذا الحادث ،لن يزيدنا إﻻ إصرار ،إﻻ قوة ،على إن إحنا بنواجه وسنواجه اﻹرهاب بكل
الﻘوة وبكل العزم الذي ﻻ يلين.
تحيا مصر ..تحيا مصر ..تحيا مصر..
والسﻼم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.
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