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دحر اإلرهاب وقوف كالبنيان المرصوص مه اجل مصرال كد:جامعة بنها تؤ

 بتكاتف جميع المصرييه
   

عضاء ىيئة وعمداء الكميات وأ ونوابا   تعمن جامعة بنيا رئيسا   
التدريس والييئة المعاونة والطالب وكافة العاممين بالجامعة 
إدانتيا الكاممة لمفعل اإلجرامى األثم الذى قامت بو شرذمة 
مطاردة ومنبوذة ومرفوضة من جموع الشعب المصرى فى 

 .شمال سيناء

لى جانب جيد وعرق إما تممكو من فكر وعمم و امل بكل كما تعمن الجامعة وقوفيا الك
أبنائنا المصريين من المسيحيين كما تعمن وقوفيا كالبنيان المرصوص خمف القيادة 

تخذتيا الحكومة لمعالجة أثار الفعل لكل خطواتيا ولكل القرارات التى أ السياسية تأييدا  
 .اإلجرامى األثم ضد المصريين المسيحيين

ة دعميا الكامل ألبطالنا البواسل أبناء القوات المسمحة المصرية الوطنية وتؤكد الجامع
مرين فى حربيم ضد جحافل اإلرىاب والمتأوعاممين  يفة وأبناء الداخمية ضباطا وجنود  الشر 

 .عمى الوطن

رىاب ريين والمدنيين والتى ال يفرق اإلن دماء الشيداء من العسككما تؤكد الجامعة أ
ن ىذه الدماء ويعتدى عمى الحرمات أ بيا وال يعرف بسماحة الدين طريقا  الغاشم بين أصحا

والحفاظ عمى ستمرار التكاتف والمحمة فة ىى وقود المصريين ودافعيم فى إالطاىرة الشري
د عن فكر أودين فكمنا مصريون نعمل بكل ما أوتينا من فكر وجي اليوية المصرية بعيدا  

من أى دنس حرا  الحافظ عمى تراب الوطن طاىرا  جل وعرق ونبذل الغالى والرخيص من أ
 .مصانا
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عضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ء الكميات وأة رئيسا ونوابا وعمداكما تعمن الجامع
رىاب ميما طال أمده وازدادات شراستو فى الطالب وكافة العاممين بالجامعة إن األو 

رضو وبعثت شمسيا عمى أأضعف حاالتو ولن ينتصر عمى إرادة شعب صنع الحضارة 
 .وعمم العالم معنى الحياة

رئيس الجامعة عمى تضامن كافة المنتسبين لمجامعة مع  -السيد القاضى /ويؤكد الدكتور
األخوة المصريين من المسيحيين ويؤكد التأييد الكامل لمقيادة السياسية والحكومة فيما 

 اتخذوه من اجراءات لحماية المصريين

دحره ال محالة رىاب الغاشم الذى سيتم لمواجية اإل واحدا   لوقوف صفا  ويطالب الجميع با
سمحة المصرية والشرطة مؤكدا عمى بناء مصر من أبطال القوات المويوجو التحية الى أ

 لتى تروى أشجار األمل فى أرجاء مصر.ن الدماء الذكية ىى اأ

 


