اﻻستعﻼمات  :على العالم ان يدعم مصر في حربها ضد اﻻرهاب بعد
حادث رفح
تتقدم الهيئة العامة لﻼستعﻼمات إلى الشعب المصرى  ،وقيادته ،وقواته المسلحة
ورجال اﻷمن بأحر التعازى فى شهداء الوطن البواسل الذين ارتقت أرواحهم اليوم
فى المواجهة البطولية التى خاضوها ضد عناصر اﻻرهاب والتكفيريين جنوب مدينة
رفح .وتحيى الهيئة العامة لﻼستعﻼمات يقظة وبسالة أبطال مصر فى التصدى لهذه
العناصر اﻹجرامية.
إن ماحدث اليوم يؤكد على مجموعة من الحقائق ويوجه العديد من الرسائل من بينها:
ان معركة اليوم مع فلول وعناصر الجماعات اﻻرهابية تكشف عن حالة اليأس التى
وصلت لها هذه المجموعات تحت وطأة الضربات اﻷمنية المتﻼحقة.
ان ماحدث اليوم هو رسالة إلى العالم تؤكد طبيعة المعركة التى تخوضها مصر
لمواجهة عناصر اﻻرهاب فى الداخل ،ومﻼحقة مموليه وداعميه والمخططين له فى
الخارج ،الذين يبررون جرائمه ويوفرون المنصات اﻻعﻼمية كمنابر لﻼرهابيين لبث
سمومهم وأفكارهم وتزييف الحقائق وتزويرها لحساب هذه الجماعات التى تهدد
معظم دول ومناطق العالم وتعادى كل قيم الحضارة واﻻنسانية.
ان احدث اليوم  ،تفضح أيضا بعض المنظمات والجمعيات فى انحاء العالم التى
تحول بعضها إلى مجرد أبواق تختلق اﻻتهامات وتتخذ من شعارات حقوق اﻻنسان
والحريات ذريعة للدفاع عن اﻻرهابيين وحماية وسائل اﻻعﻼم التابعة لهم والتى
تروج ﻻفكارهم ،دون اى اكتراث بحقوق ضحايا اﻻرهاب من أفراد وشعوب
ومجتمعات ..وفى مقدمتها أعلى وأهم الحقوق ..وهو الحق فى الحياة.
أن جريمة اليوم اﻻرهابية  ..تفرض على العالم المزيد للقيام بدوره لدعم مصر ودعم
الدول المناهضة لﻼرهاب..من أجل اجتثاث جذوره التنظيمية والفكرية ومصادر
دعمه السياسية والمالية واﻻعﻼمية.
إن ماحدث اليوم ،هو عمل إرهابى ﻻتكاد تنجو منه دولة فى العالم فى السنوات
اﻻخيرة ،وتؤكد الهيئة العامة لﻼستعﻼمات لﻼعﻼم الدولى أن المواجهة مع
التنظيمات اﻻرهابية تنحصر  ،فى معظمها  ،فى بؤرة جغرافية محددة ومحدودة،
بينما تنعم مصر بمدنها وشواطئها بمستويات عالية من اﻻمن ويقظة اﻻجهزة المعنية،
كما ينعم السياح والزوار والمستثمرون على أرض مصر بأعلى درجات اﻷمان.
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فى الوقت نفسه ،أصدر اﻻستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة لﻼستعﻼمات
توجيهاته الى مكاتب اﻻعﻼم بالخارج والمركز الصحفى للمراسلين اﻻجانب
وقطاعات الهيئة اﻻخرى للتحرك الفورى لشرح الموقف وابراز ماتنطوى عليه
احدث اليوم من دﻻﻻت فى سياق المواجهة الشاملة مع اﻻرهاب داخليا وخارجيا.
كما ناشد رشوان المراسلين اﻻجانب ووسائل اﻻعﻼم العربية والدولية توخى الدقة
واﻻلتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية من بيانات وتصريحات فى هذا
الشأن ،باعتبارها الجهة الوحيدة الموجودة حصراً على أرض الواقع فى منطقة
اﻻحداث.
حمى ﷲ مصر من كل سوء
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