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"حسبـنا �هللا �ِنعـم �لوكـيل"

مبزيد من �أل3 ��حلز0 تؤكد �جلماعة �إلسالمية �أل&دية �ستشها# ثالثة من �بنائها بتا�يخ ٦ شبا�/ف��ير ٢٠١١ � �ند�نيسيا 
�ثر تعرضهم FجوD �حشي Jجي. �قع �FجوD � "سيكوBيك" جنو? "بانتني" � �ند�نيسيا من ِقبل 9موعة كب67 يتر��5 
�بناQ �جلماعة Fجمة خط67  Rطر تعرS Dيا�عد#ها بني سبعمائة �\ �لف شخص. فبالرغم من �خبا� قو�V �ألمن منذ بضعة 

�لكنها 3 تتخذ �` �جر�V�Q ملنع ^لك.
�تفيد �لتقا�ير �0 �ملعتدين هاfو� مركز �جلماعة مسلحني باملناجل ��لرما5 ��خلناجر ��سلحة �خرc. فاسُتشهد ثالثة مسلمني 
�&ديني �ُجرl 5سة kر�5 بالغة. � ُ�حرقت سيا�تا0 �#��جة نا�ية �بيت للمسلمني �أل&ديني. ��\ حد نشر هذ� �إلعال0 

3 تعتقل قو�V �ألمن �` جا0.
:nجلماعة �إلسالمية �أل&دية من مقر �قامته بلند0 بالبيا0 �لتا� Dد، �ما&��تعليقا على �FجوD �لوحشي �#\ حضر6 مر�B مسر�� 

�يع ��ا� �لعا� بل �لكل �نسا�  �"لقد سبب هذ� �2جو0 �ملر�. �حلز� �لبالغ ��أل� �لشديد لقلو) �يع �ملسلمني �أل#ديني 
� جو �2تافا= ��لتصفيق من  @Aحيث نفذ�� جرميتهم بالضر) �مل F�حد G� ب �ملحبة ��لسال0. �� تشهد �حشية �ملعتدينM

�حلضوQ. �لقد فشلت �لقو�= �ألمنية فشال QRيعا � #اية �ملسلمني �أل#دين �عرضتهم 2جمة �حشية قاسية.
�� من عاZF �بنا� �جلماعة �إلسالمية �أل#دية � �ند�نيسيا �� � �G بلد Wخر �لتمسك بالصA ��لسلو�� كلما حدثت عملية 
�عتد�� ضدهم، �ال يسعو� �^ �النتقا0 �� �عما` �لعنف بل يتضرعو� �^ �هللا عز �جل. �ال شك �� �ملعتدين باQتكاֲדم 
هذc �جلرمية �لشنعا� سُيعرضو� �ماd 0كمة �لعد` �إل2ية �سيو�جهو� عقاֲדا. �� هذc �ألجو�� ستو�صل �جلماعة تضرعها 

خلالقها طالبة #ايته �مؤ�Qgته عز �جل."
عن  �لنظر  بغض  مو�طنيها  �حتمي  �لدستو�`  ��جبها  تؤ#`   0� �ألند�نيسية  �حلكومة  تناشد  �أل&دية  �إلسالمية  �جلماعة   0�
�نتمائهم �لديx. �نو# �0 نش7 �نه 3 يقم �` مسلم �&د` باستفز�B �ملعتدين، ��منا ��ُتكبت �FجماV بد�فع �العتد�Q على 
�ملسلمني �أل&ديني. �من �ملؤسف �0 هذ| �لثلة �سُتشهدV بطريقة Jجية شنعاQ ألzم �ختا��� �0 يعيشو� حياִדم حتت شعا� 

"�حلب للجميع �ال كر�هية ألحد". 
عابد خا�

سكرت7 �إلعالD باجلماعة

لند0 ٧ ف��ير ٢٠١١
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