
 

 

  
 

ا���ت �� ا�ره�ب ا����ن ����ب �� ���
 ��درة ���
 ا������� 
���� ه) ا���دث ا�ره�%�  , %�$#ل ا�!�م ا��)� ,   
ا�1ي ا/�.�ف آ+�*


�ر�+2/�5*��ت ا����ح   , ا�(��*�� ��ري 89�9 وا��56 %�4س %�
 . أ�8

 

صابة     , شخصا من المسلمين والمسيحيين        21 وهو ما أسفر عن استشهاد        وإ

 .. آخرين من بينهم ضابط وثالثة جنود من قوة تأمين الكنيسة 100

 , وجري نقل عشر حاالت حرجة إلـي المستشـفي األلمـاني باإلسـكندرية               

شهدت السـاعات           , ومعهد ناصر   , ومستشفي القوات المسلحة بالقاهرة    كما 

صابين مـن قبــل         , الماضية حالة استنفار أمني  وموجات للتبرع بالـدم للم

  . المسلمين والمسيحيين

والتصـدي لإلرهـاب       , وقد توعد الرئيس حسني مبارك بقطع رأس األفعي         

وأكد مبارك في كلمة مباشرة لألمة أمس أن هذا العمل اآلثم هـو                     , وهزيمته

إال أن اهللا رد كيــد        ,  حلقة من حلقات الوقيعة بين المسـيحيين والمسـلمين                

  . فقد أكد من جديد أننا جميعا في خندق واحد  , الكائدين في نحورهم

إننـا كسـبنا       : أقول لهؤالء المتربصين      : وبلهجة حاسمة متحدية قال مبارك      
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وتخطئون خطأ فادحا إن ظننتم           , معركتنا مع اإلرهاب في سنوات التسعينيات         

  . أنكم بمنأي عن عقاب المصريين

وحذر المواطنين من       , وأكد مبارك أن هذا العمل اإلرهابي هز ضمير الوطن              

لت          : وقال  , أن اإلرهاب اليزال يتربص بمصر وشعبها            إن يد اإلرهاب طا

  . وعلي مجتمعنا  , ضحايا أبرياء بعملية إرهابية غريبة علينا

وأكد أن العمليـة        , وأوضح مبارك بقوة أن اإلرهاب ال يعرف وطنا وال دينا              

اإلرهابية تحمل دالئل تورط أصابع أجنبية تريد أن تجعل من مصر ســاحة                 

قب             , لما نراه من شرور اإلرهاب بمنطقتنا وخارجها            وتعهد مبارك بثقة بتع

ومالحقة المتورطين في التعاون        , المخططين لهذا العمل اإلرهابي ومرتكبيه    

  . معه

وقد صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأنه مع استكمال الفحـص لواقعـة            

فقد تأكد عدم وجود نقطة ارتكـاز            , االنفجار الذي وقع أمام كنيسة القديسين          

وأكد المصدر أن ذلك يرجح أن         , أو بالطريق العام      , للتفجير بإحدي السيارات     

العبوة التي انفجرت كانت محمولة من شخص انتحاري لقي مصرعه ضمن                      

  . القتلي

وأضاف المصدر أن فحص المعمل الجنائي أكد أن العبوة االنفجارية التـي                    

مان بلـي          , وتحتوي علي صواميل     , تسببت في الحادث محلية الصنع         ورول

 , وأشار إلي أن اتجاه الموجة االنفجاريـة        ,  إلحداث أكبر عدد من اإلصابات    

شتباه                 خارج            ,  التي تسببت في تلفيات بسيارتين كانتا موضع ا كان مـن 

  . وبالتالي لم تكن أي منهما مصدرا لالنفجار  , السيارتين

وأكد المصدر أن مالبسات الحادث في ظل األساليب السائدة حاليا لألنشـطة              

خارجية قامت  تشير إلي أن عناصر        , اإلرهابية علي مستوي العالم والمنطقة         

وأوضح أن ظروف ارتكاب الحادث تتعارض مع           , بالتخطيط ومتابعة التنفيذ    

سبة دينيـة                  , القيم السائدة في المجتمع المصري          في منا وفي ظل ارتكابها 

ودلل المصدر علي ذلـك         , يحتفل بها المسيحيون والمسلمون علي حد سواء          

  . بإصابة مسلمين في الحادث

بالتوجـه    , وقد سارع اللواء عادل لبيب محافظ اإلسكندرية والقيادات األمنية                

 , وأكد لبيب أن جميع السيناريوهات مفتوحة بشأن الحادث                , إلي مكان الحادث  

  . وأن تقرير األدلة الجنائية هو الذي سيقطع الشك باليقين
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 , وقد تفقد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام موقع الجريمـة النكـراء                    

ما               , واستمع إلي شرح لما حدث        وأمر بسرعة إنجاز التحقيقات في ضـوء 

  . تنتهي إليه للتصرف النهائي في القضية

أكد الرئيس حسني مبارك أن مصـر           , وفي كلمات قوية محددة حاسمة             **

ستتعقب المخططين للعمل اإلرهابي اآلثم الذي تعرضت له مصر أمس أمام               

وشدد الرئيس مبارك علي أن مصر سـتتعقب                  . كنيسة القديسين باإلسكندرية       

  . وستالحق المتورطين في التعاون معهم ممن يندسون بيننا  , مرتكبيه

واتهم الرئيس مبارك ـ في كلمة وجهها إلي األمة أمس ـ أصابع خارجية                     

بالتورط في العمل لتجعل من مصر ساحة لما نراه من شـرور اإلرهـاب                    

  . بمنطقتنا وخارجها

وإننا   , إننا جميعا ـ مسلمين وأقباطا ـ في خندق واحد                : وقال الرئيس مبارك    

  . ونتصدي لإلرهاب ونهزمه  , جميعا سنقطع رأس األفعي

ووصف الرئيس الحادث اإلرهابي اآلثم بأنه حلقة من حلقات الوقيعـة بيــن                

  . لكن اهللا رد كيد الكائدين في نحورهم  , األقباط والمسلمين

  : وفيما يلي نص كلمة الرئيس مبارك

  .. اإلخوة المواطنون

ثم                     ستهدف      .. أتحدث إليكم بعد ساعات من تعرض مصر لعمل إرهابي آ ا

ونحن نحتفل مع العالم         .. ووجه ضربته اإلجرامية       .. الوطن بأقباطه ومسلميه     

  . والعام الجديد  .. بأعياد الميالد

وأوجع قلوب     .. صدم مشاعرنا      .. لقد هز هذا العمل اإلرهابي ضمير الوطن          

لي           .. مسلميهم وأقباطهم   .. المصريين امتزجت دماء شهدائهم وجرحـاهم ع

وإن   .. لتقول لنا جميعا إن مصر برمتها هي المسـتهدفة            .. أرض اإلسكندرية  

  . اإلرهاب األعمي ال يفرق بين قبطي ومسلم

يح بيـن             .. اليزال اإلرهاب متربصا بمصر وشعبها        يطل علينا بوجهه القب

  . ويهدد أبناء شعبنا في أرواحهم وأرزاقهم  .. يروع اآلمنين  .. الحين والحين

بعملية إرهابية غريبة علينا         .. لقد طالت يد اإلرهاب ليلة أمس ضحايا أبرياء            

تحمل في طياتها دالئـل            .. إلرهاب اليعرف وطنا وال دينا          .. وعلي مجتمعنا    

تريد أن تجعل من مصر ساحة لما نراه من شرور                 .. تورط أصابع خارجية    
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  . اإلرهاب بمنطقتنا وخارجها

ـ وإلي جانبي كل المصريين ـ أن قوي اإلرهاب لن تنجح في                        . إنني أوكد 

أو النيل من أمان شعبها         .. وستفشل في زعزعة استقرار مصر           .. مخططاتها

  . ووحدة مسلميها وأقباطها

وال أسـمح     .. ال أفرط فيه أبدا        .. إن أمن مصر القومي هو مسئوليتي األولي                

  . أو االستخفاف بأرواح و مقدرات شعبنا  .. ألحد ـ أيا كان ـ بالمساس به

  .. اإلخوة المواطنون

علـي مـدار      .. لقد تلقيت ـ وال أزال ـ تقارير عديدة من أجهزة الدولـة               

وأقول بكل الثقة إننا سنتعقب المخططين لهذا العمل                 .. ساعات الليلة الماضية   

ممن يندسون      .. وسنالحق المتورطين في التعاون معهم           .. اإلرهابي ومرتكبيه  

  . بيننا

إنني أتقدم بخالص عزائي ومواساتي ألسر الضحايا والمصابين ـ أقباطـا                   

ضيع هـدرا                   سنقطع يـد         .. ومسلمين ـ وأقول لهم إن دماء أبنائنا لن ت و

  . اإلرهاب المتربص بنا

لقد كسبنا معركتنا مع اإلرهـاب فـي سـنوات                  .. أقول لهؤالء المتربصين    

نأي عـن عقـاب               .. التسعينيات وتخطئون خطأ فادحا إن ظننتـم أنكـم بم

  . المصريين

 .. بين األقباط والمسـلمين       .. إن هذا العمل اآلثم هو حلقة من حلقات الوقيعة            

فلقد أكد من جديد أننا جميعـا فـي               .. لكن اهللا رد كيد الكائدين في نحورهم         

ونتصـدي لإلرهـاب      .. وأننا جميعا سـنقطع رأس األفعـي          .. خندق واحد 

  . ونهزمه

  . وانصرنا علي كل من يريد به الشر والسوء  .. ربنا اجعل هذا البلد آمنا

  . والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

 ..للمزيد تغطية شاملة عن حادث كنيسة القديسين 

http://www.ahram.org.eg/400/2011/01/02/12/index.aspx 
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  رب %ــــــــــــــ	رة '	��&
f�� e�� cdل ا��!$�(�ت ذ�a ا��` %�� أ%+�ء ا6/�ة ا�����
 %�*$��.� و�*����.�، �(� [�ب 

��ghا�� 
!iرا 
)%�/ j� kا���� ��% l��6ا ...ا���دث ا#!�mا و#]�X�� lا و�#%��n2#ا و/��n �)� o��
p�Y�� lوه�q j$q..ا� . �j ا��#ار ا�����دل..ا[�أ ا��!$�(�ت و/#ف �nى �� أ[#ل وا[!� ���*

  
140 - W�$!n: ا�.ــــــــــــــ#ارى ����uر��n :02/01/2011 - 11:14

  ا+� ا+*!*�
 v)� j*�*ت ه1ا ا��)�$!n وا�w+n j+!�xأ (..) 

  
139 - W�$!n: j$Yى أ���uر��n :02/01/2011 - 11:07

  ر�	+& ا+� أ��اء �/. �- ا+*��د�&
 l.����*� ��� �+{#ا�ة��اء ��� اXn �� l25$�#ا ا%�ا �� Wx و�qآ| ا jا� 
أ[#ل �Y |2%ا�


 %�� ا��#ا}+�� �*$��� +�X�5ر ا� |!wn �2� ���[�| �*$��.l وp�+5 ان ��ا6ره�ب �qدت �� 9
 �.�!% k� lه}i��د e4$�dارواح ا������� ا���1 ا j$q 8�*~اء ا���qf*����� وإن ه1ا ا�و

دم ا��*��� وا��*$��n j.� l| اروع ا������ت ا��� ���!.� و���!.� ا��#ا}� ا����ي �� 
� اe4$�d �� [�| د��ءا������� ا��*$l وا��*��� )� ���رو�p ود�p دا��i وأ%�ًا وه1ا ��8 %�
�اء ا���1 .wا�($` ا��)�� �2| ا/� ا� ��ب اآ�#%� ������ ارض ا�#}� ا����� �!)اء �� ��
 ���n#ا �� ه1ا ا���دث l.56 آ$.l أ%+�ء و}� وا�� ودم وا�� و9+*�
 وا��ة و�!��ون أ�p وا�


 و�hآ$#ن و��w%#ن و�!�w#ن j$q أرض ا�#}� ا����� ��� �$� �#] �Yواوا v%روا l.!��nو
 pوا�5 ا� o �5وا l.n#] e5آ� ��.� 
�اء �.�� �!$e أن �n)ق ا�#��ة ا�#}+�q6ا��دي ا k�4*n

 را9!#ن 

  
138 - W�$!n: |�$duر��n :02/01/2011 - 10:54

  �/. ام ا+�'!	

$���� �� 
�و fى �{ا��ة..../�#آj ام ا����5دى �(�(��� a��$Y `+9 a�cه . ��� �� c!�

 ��5���� اe4$�d د��ء اa��4% �*$��� و�*����� j$q ر���a.اj�5 ام ا�+q. k�4�*� ه1ا ا�1ى ���
f وا�� fق %�++�؟�X� ان . 

  
137 - W�$!n: ��!/uر��n :02/01/2011 - 10:31

  ا+� ا+*!*�
�ث و /#ف ���ث و ا��2X ا����� ا�$j داa$d ه# � �� j� `�*ا� lه a����أ j*�/ �� j+]�Y
 �ا�*�` و ا �5���a!% �� ز��ن و �� ز��ن j*X5 أW$q %8 %(#ل دا��� ر%+� �.�ى و ا���` �#�

ا���` ��2 %��ا�
 %(j ��ض ا��2$) و اj$q �5 �(�� ان ا�*�` �j �(�| ا�!�wات هl أ����a و 
�ل ��l ���آ��a و اe5 و ا����a و ادq# اfه�ام ا�j ا��#[� n �w5 �q!$�(�ت ه1ا q j� #�

 j*�*ا� 
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  آ3 ا+��	زي
���.ا�*cمi�2ا� �أv4d ��� f ���| ه�ا ا�!$f ���+� f l .ا��روا �� اd#ا5+� ا������� �� آ�


�5�*5c� و�q�9!�ء و 
��c/fا 
�و ا6�qو lوآ�q p5ه` ا�� fو ���� . l�*)�� v4d ���

 و}#ا�i ه# p*X5 ا�!�و ا��ي أراد أن ��2� آ��ا %� ا�w!` ا�*#دا�5 !�x p$ا�!�اق و 9!| أه

و��5 %�����ز و�� ا�(��` ا�!�l*)�/ |9 وه# p*X5 ا�!�و ا��ي أراد %hه| ��+�ن /#ء و ه# ���%� 
�� p�!x ��% k]#� �2� p4�4~n ا�!�اوة و�� ا�(��` ا�!�9| /�2#ن ه+�ك ��+
 و ان �xء اo أن 

��~% 
+�Xا� ���وآl �� اd#ا5+�. �~�9.� �� هq و�5 و�q �� روا����. �.X]ا#�� e������ ا/�.


 6��+� ا�!�%�q��wا�. �Xi�4ا��(*�� ا� ��روا ���� (...). 
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 اfه�ام */}�� 
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