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إلي أولئن الذين يعرفون أصل المرض ويشخصونه عمدا بالخطأ ، إما طمعا في جزرة الطاغية الفاشل المغموسة بدم شعبه ، أو خوفا من 

عصاه التي ال تؤخر أو تمدم من لضاء هللا ، أو رغبة في صب المزيد من الزيت علي النار إلشعال مصر بالحرائك كي تركع ، إلي هؤالء 

 : أن أسباب اإلرهاب في مصر ال تخرج عن النماط التالية! - رغم معرفتهم - نود أن نمول لهم 

حك الشعب في اختيار الرئيس الذي يمثله والتنكيل به في محبسه الظالم مع من يؤيده من المستضعفين بصورة ال مثيل لها في مصادرة - 1

 .. تاريخ المحاكمات بهدف نهائي وثابت وهو عدم خروج الحكم من أيدي العسكر

 .. لتل اآلالف من زهرة شباب مصر المسالمين في مذابح وحشية ال مثيل لها في تاريخ مصر ، بلغت ذروتها بحرق المصابين -2

اعتمال مائة ألف من زهرة شباب مصر وشاباتها لسنين ، إما بدون محاكمات أو في محاكمات ظالمة ، مع تعرضهم للتعذيب الجسدي  - 3

 .. والنفسي ومتابعة ذويهم

- إطالق سراح من لتل أو من نهب الماليين من خالل محاكمات صورية هي أشبه بالسخرية من الشعب ، وتهريب الوحيد الذي أدانته  -4

 .. إحدي المحاكم- علي حياء 

إنهيار منظومة العدالة اإلجتماعية ، وتجويع الشعب عمدا ، ونشر الفوضي والزنا والمخدرات والبلطجة في شوارعه إلشغاله ، ومعايرته - 5

 .. بأنه فمير ، بينما يتم التبذير في أموال الدولة ومضاعفة مرتبات الضباط والمضاة دون غيرهم لكسبهم وتوريطهم مع العسكر

 80بميمة " السيادية " المطاعات " بعض " بعد إعالنه عن فساد - رغم حصانة وظيفته من اإللالة - إلالة رئيس أكبر جهاز رلابي بالبالد - 6

مليار دوالر في سنتين فمط ومنعه من إكمال فحص بالي لطاعات الدولة والتنكيل به بحبسه وفرض الحظر اإلعالمي عليه لمطع الطريك أمام 

 .. الشعب لمعرفة الحميمة

 .. تبديد الباليين من أموال المعونات وتضييع تحويشة العمر لدي الكثير من المصريين في مشروع فاشل رغم تحذير المتخصصين - 7

 .. بيع األرض نظير حفنة من األموال التي سرعان ما اختفت- 8

 .. سيطرة نظام العسكر علي جميع أجهزة اإلعالم وشراء األلالم وكبت أي صوت إعالمي حر أو شعبي ينتمد الطاغية الفاشل ولو تلميحا- 9

 .. إستمرار نظام العسكر في معاندة الشعب بغلك أي حل سياسي عادل أو حتي نصف عادل إلخراج البالد من غرفة اإلنعاش- 10

 "وإذا أردنا أن نهلن لرية أمرنا مترفيها ففسموا فيها فحك عليها المول فدمرناها تدميرا:"لال تعالي في سورة اإلسراء

وفي السنة أن هللا تعالي لد لعن لوما ضاع الحك بينهم ، وفيها أيضا أن هللا تعالي لد أهلن بني إسرائيل ألنهم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه 

 .. وإذا سرق فيهم الفمير ألاموا عليه الحد

 !! رحم هللا شهداء مصر ، شعبا ومماتلين تورطوا مكرهين في هذه الفتنة

 

 



 

 

  

 رائف دمحم الويشى

أمريكا  

 تابع مقاالت سابقة  لكاتب المقال على صفحته ومدونته 

www.ahrarmisr.com 

 

 

 

 

 


