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السيسي وشركاؤه

﷽
إن املتابع للشأن املصري وأحداثه املتالحقة ،يصل إىل استنتاج َّ
أن مصر مقبلةٌ على أحداث كبرية
وعظيمة جدًّا ،فالنظام العاملي الذي بدأ ينهار وهتتز أركانه ،وبدأ يعد اخلطط االستباقية ملا بعد انتشار
جيدا أن الفوضى القادمة يف مصر ال حمالة ،وأن هذه الفوضى سوف تضر وهتدد
الفوضى يف مصر؛ يعي ً
الكيان اليهودي احملتل ألرض فلسطني ،هلذا حياول اآلن حصر هذه الفوضى يف داخل مصر ،وجعل محاية
الكيان اليهودي مهمة السيسي واجليش املصري.

ولكن جيش السيسي املرتد يتعرض لنكسات ونكبات واستنزاف كبري من جنود اخلالفة يف والية سيناء،
القريبة من فلسطني احملتلة ،لذا على النظام العاملي أن يتصرف بسرعة ،فالوقت بدأ ينفد وينتهي ،واألوضاع
يف مصر وصلت مرحلة الغليان ،وال َّ
بد من محاية كيان اليهود يف فلسطني احملتلة ،ولكي حيمي كيان اليهود
بد من محاية نظام السيسي وجعله اجلدار األخري حلماية كيان اليهود ،وليس اجلدار األول ،وال َّ
ال َّ
بد من
إجياد كيانات وجمموعات وتنظيمات أخرى داخل مصر تدَّعي قتال السيسي وجنوده ،ألن الكثري من
أحدا يقاتل السيسي وجنده ،ويردهم عن ظلمهم وقتلهم واغتصاهبم
املسلمني يف مصر ال جيدون ً
للمسلمات سوى جند اخلالفة يف والية سيناء ،وهلذا يتهافت الكثري من املسلمني يف مصر لاللتاا نجند
اخلالفة يف والية سيناء أو تشكيل خاليا يف املدن واحملافظات املصرية املختلفة تابعة للخالفة ،وهذا األمر
يعد كارثة كبرية على النظام العاملي.
إ ًذا فال بد من إجياد بديل يف الساحة املصرية عن الدولة اإلسالمية وال َّ
بد من نشر أكثر من كيان
ومجاعات وتنظيمات وتكون هذه اجلماعات والتنظيمات متنوعة بني الثورية واإلسالمية اليت تسمى املعتدلة،
وكمرحلة أوىل يتم إطال هذه اجلماعات والتنظيمات بعمليات حمكمة ،وبتوجيه من خمابرات عاملية
باالتفا مع خمابرات السيسي ،وتقدمي أكثر من كبش فداء من أتباع السيسي هلذه العمليات ،والتخلص من
كبريا من املسلمني يف مصر ،وتكون
بعض القيادات العسكرية والقضائية يف مصر حىت تكسب تعاط ًفا ً
مستقبال لاللتاا هبا ،حتت شعارات رنانة وبراقة مثل :مكافاة الظلم والقضاء على من يقتلون
بديال هلم
ً
ً
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الشعب املصري ،وخترج بيانات ثورية يف مواقع التواصل االجتماعي مع صور وتسجيالت مرئية لتبين اغتيال
القائد العسكري الفالين والقاضي الفالين ،ويف هناية البيان تعد الشعب املصري بقتال ثوري حىت اقتالع
السيسي.
وقد ظهرت يف مصر مثل هذه اجملموعات مثل مجاعة "العقاب الثوري" ،مث مجاعة "حسم" الثورية ،واآلن
مجاعة "لواء الثورة" ،وسوف خترج يف األيام القادمة جمموعات أخرى كثرية مبسميات أخرى مثل فصائل
مستقبال ،بإجياد أكثر من مجاعة وتنظيم
الشام ،وهذه هي املرحلة األوىل يف بناء اجلدار الذي حيمي السيسي
ً
يف مصر ،حىت ال تستاوذ الدولة اإلسالمية على مصر وحدها ،فتكون الراية واضاة ال غبش فيها ،ودور
النظام العاملي هو أن يضع الغبش يف عني كل مسلم حىت ال يعرف طريق اجلهاد وأصااب الراية الصاياة
النقية ،رغم وضوحها ،فيضع للمسلم رايات متعددة بشعارات رنانة وحلى كاذبة.
وبعد تثبيت هذه اجلماعات على األرض يف مصر ونشر عمليات هلا تبدأ بعدها املرحلة الثانية ،وهي
مرحلة فتح اجملال للمصريني يف الشام امللتاقني بالفصائل السورية بالعودة إىل مصر ،وهم من مدَّعي
تابعا حلزب النور املرتد ،وأكثر العائدين هم من صاوات "أحرار الشام" و"جبهة
السلفية ،أكثرهم كان ً
اجلوالين املرتد" ،فسوف يتم عودة هؤالء بكل سالسة وهدوء إىل مصر ،وخاصة أن "الظواهري" ال عمل
لديه سوى إرسال املراسالت هنا وهناك ،وبالتأكيد قد أرسل وطلب من بعض أتباعه املصريني الذهاب إىل
دائما ،وسيبدأ هؤالء يف مجع
مصر وتشكيل فرع للقاعدة هناك ،ومشاركة الشعب املصري ثورته كما يقول ً
أصدقائهم وأصااهبم يف مصر ،والتواصل لتشكيل مجاعات وتنظيمات لقتال السيسي وتصايح الثورة
يدعوهم يعملون كما يشاؤون
وإنقاذ الشعب املصري ،وكل هذا حتت مسع وبصر املخابرات العاملية ،ولكنهم َ
فهذا هو املطلوب ،باإلضافة إىل أن املخابرات العاملية لديها رجاهلا يف هذا اجملال وخمابراهتا اليت تنشرهم يف
هذه التنظيمات ،ويصلون إىل مراكز قيادية كما يف الفصائل يف الشام ،وتنظيم الظواهري يف اليمن ويف
خراسان.
بعدها تبدأ املرحلة الثالثة وهي مرحلة السجون ،هل تذكرون "سجن صيدنايا" يف سوريا؟ وكيف أطلق
النظام النصريي سراح قادة صاوات الشام ،أمثال اهلالك "زهران علوش" واهلالك "احلموي" وغريهم يف
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بداية الثورة الشامية يف العام  2011م ،فكانوا سببًا يف بالء املسلمني يف الشام ،نفس األمر سيادث يف
مصر -واهلل أعلم ،-وسوف يتم إطال سراح مدعي السلفية واآلالف من أتباعهم ،ومن مجاعة "اإلخوان
جنودا وقادة يف هذه اجلماعات والتنظيمات ،ويشكلوا نواهتا ،وليس ضروريًّا أن يطلق
املرتدين" حىت يكونوا ً
السيسي سراحهم من السجون كما فعل بشار النصريي؛ فهناك أكثر من طريقة لذلك ،ومنها ميكن أن
هتاجم إحدى اجملموعات الثورية اجلديدة يف الساحة املصرية أحد السجون وتطلق سراح املعتقلني هناك،
وهناك طر أخرى متعددة.
وسوف يكون لقناة "اجلزيرة" الدور األبرز إعالميًّا يف إظهار هذه اجلماعات والتنظيمات الثورية ،وسوف
جتدون فيها اللقاءات احلصرية واملقابالت والتغطية اإلعالمية احلصرية والرتويج والتطبيل هلم بني الناس.
مث بعد مرحلة السجون تبدأ املرحلة الرابعة وهي تنظري حلى السوء عمالء املخابرات ،وتبدأ املباركات منهم
على هذه العمليات اليت تقوم هبا تلك اجملموعات الثورية ،وخيرج "احمليسين" يف أكثر من تغريدة وإصدار
وبيان يقول" :بشراكم يا أهلنا يف مصر ها قد عاد إليكم اجلهاد واجملاهدون" ،وينصح املسلمني يف مصر
بااللتاا بإخواهنم يف اجلماعات الثورية ،ويعدهم بإعداد محالت لدعمهم ماليًّا ،مث يتباكى على ما يفعله
السيسي يف املسلمني ،ويعدهم بتارير السجون يف مصر ،يف أي طابق خيتارونه ،ويف أي حمافظة مصرية
ويعدهم مبعركة اإلسكندرية الكربى.
وتبدأ املباركات والتنظري من "املقدسي" و"أيب قتادة" ،فاملقدسي سياذرهم من الغلو ،وأبو قتادة
سياذرهم من اخلوارج ،مث خيرج بيان صويت من الظواهري يبارك االنطالقة الثورية اجلديدة يف مصر ،وحيرض
املسلمني يف مصر وشركاءهم يف الوطن من النصارى على اقتالع نظام السيسي اجملرم ،وأن يعيشوا يف أمن
وطمأنينة مع املسلمني ،هلم ما هلم وعليهم وما عليهم.
واملرحلة اخلامسة هي املرحلة اخلطرية جدًّا ،وهي إحالل هذه اجلماعات والتنظيمات من شركاء السيسي
مكان قوات السيسي يف والية سيناء ،حيث يتم افتعال معارك ومهية مع جنود السيسي ،وكل اجملموعات
الثورية والتنظيمات ،ويقدم هلم السيسي عرب هذه املعارك بعض األسلاة واملعدات ،مث ينشرون صور هذه
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يكربون ويعدون بتطبيق الشريعة ،مث جتد يف
الغنائم وصور قتلى جيش السيسي ،وتراهم يف اإلصدار ر
اإلصدار أكثر من راية عميَّة وكلهم يرفعون راياهتم.
مث بعدها يكون هؤالء اجلماعات والتنظيمات الثورية يف مواجهة مباشرة مع جنود اخلالفة يف والية سيناء،
وتبدأ أسطوانتهم املشروخة وتطبيل شيوخهم يف مواقع التواصل االجتماعي :أن جنود اخلالفة يعتدون على
الفصائل واجلماعات الثورية ،وأهنم نقلوا الغلو إىل مصر ،وأفسدوا ساحة اجلهاد يف مصر وأهنم خوارج
وقتاهلم أوىل من قتال جيش السيسي ،وأن من يقاتلهم له أجر شهيدين.
هبذه الطريقة فقط يستطيع النظام العاملي محاية نظام السيسي املرتد ،وبالتايل محاية أمن كيان اليهود يف
فلسطني احملتلة ،وهذا هو السبب األساسي لظهور مجاعات وتنظيمات ثورية على الساحة املصرية ،فلن جيد
النظام الدويل مطايا أفضل من اإلخوان املرتدين ومدَّعي السلفية ،وهم الصاوات القادمة يف مصر،
وسيضاون حبياهتم من أجل الدفاع عن كيان اليهود ونظام السيسي ،وسيدلرسون على أتباعهم وسيتبعهم
الكثري.
هذه قراءة مستقبلية لألحداث القادمة يف مصر ،ويف النهاية الدولة اإلسالمية هلا كلمتها وقوهتا ،وهي -
بفضل اهلل -القادرة على إحباط مثل هذه املشاريع.
رب العاملني.
احلمد اهلل ر
و ُ
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