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 لقوات املسلحة املصرية يتهم عناصر من قطاع غزةلبيان نص 

  حباملشاركة يف الهجوم على اجليش املصري يف رف

  ]مقتطفات[ *.6/8/2012

[.......]  

 35رهابية يبلغ عددها إ، هاجمت جمموعة [....]توقيت اإلفطار ومع آذان املغرب  يف[....]  

 فرداً 16ا أسفر عن استشهاد حدى نقاط تمركز قوات حرس احلدود املصرية جنوب رفح، ممّإ، فرداً

 .إصابات حرجة 3، منهم 7وإصابة 

عمال قصف أهذا الهجوم تزامن مع قيام عناصر من قطاع غزة باملعاونة من خالل  [....] 

هذه اجملموعة اإلرهابية قامت  [....] بو ساملأمنطقة معبر كرم  بنيران مدافع الهاون على

اختراق احلدود املصرية اإلسرائيلية من خالل معبر  باالستيالء على مركبة مدرعة واستخدمتها يف

  .بو سامل جنوب قطاع غزة حيث تعاملت معها القوات اإلسرائيلية ودمرتهاأكرم 

على  [....]حداث الثورة أر املاضية وطوال فترة القوات املسلحة حرصت خالل األشه [....]

نها تعتبر إ حداثه إالّأهذا الوطن يتفاعلون مع  بناء وشركاء يفأحفظ دماء املصريين باعتبارهم 

  .ن يقف وراءهم أعداء للوطن وجبت جمابهتهم بالقوةومَ [....]قامت باعتداء  يالفئة الت

واجهات، ولكن من الواضح أنه مل يعد يفهمنا نحن لسنا ضعفاء أو جبناء أو نخشى امل[....] 

اجلهالء ذوو العقول اخلربة التي تعيش يف عصور اجلاهلية، نحن راعينا حرمة الدم املصري لكن 

 .ملنتقمون ا غداًثبت اليوم أنهم ليسوا مصريين، رحم الله شهداءنا األبرار وإنّ

                                                            

  : املصرية نقالً عن وكالة الصحافة الفرنسية، يف املوقع اإللكتروين التايل "الشروق" صحيفة :املصدر *
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06082012&id=a8b690d5-6875-4ddc-a933-
8306685e5529  
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وال ملة وإنما هم كفرة فجرة،  ال دين لهم مرتكبي االعتداء على حرس احلدود املصريين إن

ن امتدت يده طيلة الشهور املاضية كل مَ القوة وسيدفع الثمن غالياً أثبتت األيام أنه ال رادع لهم إالّ

 كان وأياً  ن تثبت صلته بهذه اجلماعات أياًكل مَ  أيضاً على قواتنا يف سيناء، سيدفع الثمن غالياً

  .كان مكانه على أرض مصر أو خارجها



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


