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اوفيد – االنسان لحقوق ايجبسيان فرنكو منظمة  

 

٢٠١٦و يولي ١٨باريس في   

إرهابي في نيس  هجوم    
 

  عن  امسؤولياته( سوريا، االردن، وفلسطين لبنان،) الشام ودول العراق في اإلسالمية الدولة أعلنت داعش

.الخطيرة االصابات من عشرات جانب الى نيس مدينة في اشخص. ٨٤ اةيبح أودى الذي االرهابي الحادث  

 ، حاصل عليعاما ٣١عمره  تونسي شابوهو  هاللبو  محمد اسمه الشرطة برصاص قتل الذي شاحنةال  سائق

من قبل السلطات. اكإرهابي ايكن مدرج لم ولكن العنف بسبب  بالسجن عليه وحكم فرنسا في إقامة تصريح  

 

 الى العزاء بخالص وتتقدم لذين أدانوا هذا العمل الوحشيا الي االنسان لحقوق المصرية الفرنسية منظمة اوفيد تنضم

وسعهم. ما كان في لعمل  الفرنسية السلطاتتحياتها للشرطة و تقدم كما او أعزاء او اصدقاء أقارب قدواالذين ف  
 

 وضد الشباب يناير ٧يوم ابدو شارلي صحيفة على باالعتداء الصحافةو التعبير حرية ضد ٢٠١٥بعد هجمات 

 ناختار اإلرهابيو ٢٠١٦افلين في يونيو  - ن بمنييوفيلثم قتل شرطيي نوفمبر ١٣في حفالت الباتكالن يوم 

والفخر الوطني. واالخوة والمساواة الحرية رمز يوليو ١٤ يوماالسالميون   

 

 الخالفة لكي يخضعوا اخيرا الي الشعوب الغربية في الرعب غرس الوصول الي غايتهم وهي نوسوف يواصلو

.الشريعة تطبق التي االسالمية  

 

مثل حالة طوارئ  الفرنسية هي حقا صارمة السلطات اتخذتها التي االرهاب لمكافحة الالزمة االحتياطيات  ان

 الوقايةو ردعال ، وايضا إجراءاتالعامة األماكن لتأمين والجيش الشرطة رجال تواجدوخطة فيجيبيرات أي 

التطرف. وقمع  

 

 واسع نطاق على العمل خالل من الوقائي الجانب في االى عمل اكثر جهد الفرنسية منظمة اوفيد السلطات وتدعو

أعادها من اصل سلفي ووهابي العقيدة  هذهه الكفار". علي نشر عقيدة "كروذلك بالتغلب مجال الوقاية  في

  المصرية. السلطات قبل ولكنها تقابل اليوم حربا شرسة من ١٩٢٨عام  في المسلمون اإلخوان

 

شعبية ذو صحفيين و نومسلم ن وكتابومفكركما يوجد  رجال الدين وأئمة اإلسالم يوجد حاليا في مصر

الكاذبة  التفسيرات الدينيةن إلى العمل المكثف على  مفصلة. وهم يدعوحلوال يعطوا التعبير في وشجاعة

حوة االسالمية بهذا الحجم لم صان مثل هذه ال الكراهية. لبث الخاطئة النصوص والخطاب الديني المبني علي

تم قمعها. العاشر ولكن في القرنتحدث اال   

 

تعاون مع هؤالء "المسلمين وييجب على العالم الحر في القرن الحادي عشر ان يدعم هذه الجهات الفاعلة 

 ذلك ألنفعل  الحالية يجب عليه ونظرا للفظائع فلمستقبل البشريةمواجهة الظالميين. لالمستنيرين الليبراليين" 

ين الكفار الالحدين. تشجيع األفراد على قتل الغربيعن  تتوقف لناإلرهابية  داعش وغيرها من الجماعات  
 

ماهر نجو   

 رئيس منظمة اوفيد
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