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Islamicc Egyptian Society in NSW is w
watching the current situation
s
in Egypt and
d
asking Allah SWT
T to protec
ct EGYPT a
and all Egy
yptians from any harm
m


The civilian and dem
mocratic Eg
gyptian Sta
ate is one of
o the mostt importantt gains
of the revo
olution and
d no return of these contents.
c



Complete rejection of
o the viole
ence and bloodshed in Egypt unnder any name.



on is owned
d by the Egyptian pe
eople, and must prote
ect their
The militarry institutio
will. Any misconduct
m
t by the millitary is com
mpletely re
ejected by our comm
munity.



A transition period must
m
adhere
e to the de
emocratic principles
p
oof the natio
on of
Egypt and not to the whims of individual groups.



Democraccy must be paramoun
nt with rega
ards to any
y succeediing ruling party
p
for the sakke of the fu
uture of Eg
gypt’s goals
s in securin
ng a stablee and
economica
ally strong nation.



The need to complette the consstruction off the consttitutional innstitutions.



ht of the op
pposition to deliver itts voice in a peaceful
Emphasis on the righ
w
pou
uncing on tthe legitima
acy of the voting
v
resuult, which all
a
manner, without
political forces agree
ed on.



We call on
n the peoplle of the grreat Egypt for unity and
a rejectioon of all kin
nds of
violence and
a bloodsh
hed betwe
een the son
ns of one homeland
h
aand preserrve the
gains of th
he revolutio
on.



Whatever the outcom
me of these
e events in
n Egypt, we
e ask Allahh SWT to protect
p
the countrry and its citizens
c
from
m any harm
m.

May Alllah SWT guide
g
us alll through tthese diffic
cult times …….Amen
…
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مصر بكل الحزن وااللم
في نيوساوس ويلز تتابع ااالحداث الراھھنة في ر
ان الجمعيية االسالميةة المصرية ي
واالمان لمصر والھھلھا
ن
داعيين ﷲ عزوجل بااالمن
وعليه تووصي الجمعيةة االسالمية المصرية باالالتي
المصرية إحدى وأھمم مكتسبات اللثورة وال عوودة عن ھذه
ة
يمقراطية الدوولة
إن مدنية وديم
 .1ن
اللثوابت.
سمى.
عنف وإراقة اللدم المصرى تحت أى مس
 .2اللنبذ التام للعن
يجوز إلى طرف الزج
ز
إن المؤسسة العسكرية مللكا ً للشعب وييجب عليھا اان تحمى إرادته وال
 .3ن
سياسى.
ببالمؤسسة الععسكرية إلى المعترك الس
بمايتوافق مع اھواء ااو
ق
وليس
 .4اللمرحلة االنتققالية البد ان تكون طبقا لللقواعد الديممقراطية س
عة.
ص او مجموع
ررغبات شخص
صر
حاكم من اجل مستقبل مص
ح اي حزب ح
ساسية لنجاح
تكون القاعدة االس
 .5اللديمقراطية الالبد ان ن
على كل القوى
صرويجب ى
صادي لبالدنانا الحبيبة مص
ي االستقرار االمني واالقتص
ووالحفاظ علي
ستورية.
اللسياسية احتترام اإلرادة الشعبية والدس
ستورية.
ضرورة استككمال بناء الممؤسسات الدس
 .6ض
ضاض على شرعية
صال صوتھا ببطريقة سلميية دون االنقض
 .7ممع التأكيد عللى حق المعاررضة فى إيص
جميع القوى السياسية
ى ارتضتھا ج
اللصندوق التى
ض كل انواع العنف واراققة الدماء لكلل ابناء
صري العظيم لللتوحد ورفض
 .8نندعو جموع الشعب المص
اللوطن الواحدد والحفاظ عللي مكتسبات الثورة
شعب
حن نھيب بالش
في مصر في ھھذه الظروف الراھنة فنح
حدث االن ي
كانت العواقب ووالنتائج لمايح
مھما ت
والرفض لكل أنواع العنف وإراقةة الدماء بين أبناء الوطن الواحد والممحافظة
ض
المصرى العظيم باإلتححاد
سبات الثورة .
على مكتس
صر بلدا وشعبابا  .....امين
حفظ ﷲ مص
ح

