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يعلن فيه دعمه لجمهورية مصر العربية الشقيقة ويستنكر فيه جريمة تفجير مسجد الروضة في سيناء
يا أبناء أمتنا العربية اإلسالمية
أيها األحرار في العالم أجمع
يا أبناء شعب مصر الشقيق
شبَ ْن ِديَّ ِة يعلن دعمه لجمهورية مصر العربية الشقيقة واستنكاره البالغ وشجبه الشديد
ْش ِر َجا ِل ال َّط ِر ْيقَ ِة النَّ ْق َ
جيشكم َجي ُ
لالعتداء األثيم على مسجد الروضة في سيناء والذي تجرأ على تنفيذه المارقون من دين هللا الموالون في عقيدتهم البدعية
لوَّلية الدجل والتقية والنفاق في طهران ،يدفعهم الحقد الطائفي العنصري على العرب والمسلمين لإليغال بدناءتهم
وخستهم وفجورهم بعدما تجرأوا من قبل على حرمة بيت هللا الحرام ومسجد رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) نبي الرحمة
واإلنسانية وأضرحة األنبياء (على نبينا وعليهم الصالة والسالم) وأضرحة األولياء والصالحين (رحمهم هللا) وتفجير
المساجد في العراق وفي الكويت وقتل المصلين فيها ،كما أنهم هجروا المسيحيين وأتباع األديان األخرى ونهبوا أموالهم
وبيوتهم ومصالحهم وفجروا كنائسهم وقتلوا من فيها في بغداد والقاهرة ومدن أخرى ،وغيرها من الجرائم المخالفة
لمبادئ اإلسالم الحنيف ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وحرية األديان.
بهذه المناسبة األليمة والحدث الجلل نعزي بصدق وإخالص أنفسنا وشعبنا العربي وأمتنا اإلسالمية وخصوصا فخامة السيد
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ومن خالله إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وإلى ذوي الشهداء والمصابين،
ونسأله تعالى أن يلهمنا وإياهم الصبر والسلوان ،وأن يرحم الشهداء ويسكنهم في أعلى فردوس جنته ونسأله تعالى الشفاء
العاجل للجرحى والمصابين إنه سميع مجيب ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،وإن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار.
شبَ ْن ِديَّ ِة ما يلي:
ْش ِر َجا ِل ال َّط ِر ْيقَ ِة النَّ ْق َ
وبصدد ذلك يرى َجي ُ
 .1إن المنطقة العربية والعالم أجمع لم تشهد عمليات إجرامية إرهابية ذات طبيعة طائفية عنصرية سابقا قبل احتالل العراق
وهيمنة أذناب ماللي طهران على السلطة في بغداد ،فهم من أسس ودرب وخطط وسلح مليشيات طائفية وعنصرية
وتنظيمات إرهابية تكفيرية وأحزابا ترتدي رداء اإلسالم زورا وبهتانا لبث الفتن وعقيدة التقية والنفاق والبدع والتشدد
والتطرف واإلرهاب لزعزعة األمن واالستقرار إقليميا ودوليا خدمة لمخطط إيران التوسعي.
 .2إن المليشيات الطائفية العنصرية المرتبطة بماللي طهران وصنيعتهم المجرمة التي أسموها دولة إسالمية زورا وبهتانا
واإلسالم الحنيف والمسلمون منهم براء هم وجهان لعملة واحدة ويتبادلون األدوار فيما بينهم في تنفيذ جرائمهم ضد
اإلنسانية واإلضرار بمصالح المجتمع الدولي وتديرهم حكومة بغداد الطائفية العنصرية تنفيذا لمخطط إيران التوسعي.
 .3إن الهدف من تنفيذ هذه الجريمة النكراء هو زعزعة األمن واالستقرار في جمهورية مصر العربية الشقيقة للنيل من
مواقفها المشرفة النبيلة تجاه العروبة واإلسالم واإلنسانية ووقوفها مع التحالف العربي واإلسالمي الذي تشكل لمحاربة
التطرف والتشدد واإلرهاب والقضاء على توسع إيران وأذنابها إقليميا ودوليا وقطع أذرعها.
 .4وجوب تصدي جميع الدول العرب َّية واإلسالمية ومنظماتها والمجتمع الدولي ومنظماته ومشيخة األزهر الشريف بكل
جد وحزم وبكل ما يؤتون من قوة عسكريا وعقائديا وفكريا لردع أهل التقية والبدعة والنفاق والتكفير وأن يأخذوا زمام
المبادرة واالستباق لقطع دابر فتنتهم الطائفية والعنصرية في المنطقة والعالم؛ إذ ال تكفي أبدا ابدا سياسة الشجب
والتنديد واإلدانة واالستنكار مع هؤالء المجرمين القتلة ،حيث ال استقرار وال أمن إال باجتثاث نظام ماللي طهران
وأذنابهم المرتزقة في بغداد والمنطقة والعالم من جذورهم ،فالسيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد
واللعب.
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