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 بٌان صحفً

 المفاوضات بٌع لدماء الشهداء فً سوق الغرب الكافر

مبرم  ع  اومت يم مم   ،ا لما تم  اتتفماع يهيمي ممت ممفتمن ميينما ترمما عمنياما يهم  اومتاماا مرم ا الممفامن تنفيذ  

 مما خمنع يم   مذا الممفتمن  ،نضيم يني م  الشخريام  الهيئام  برض قا ام الفرائا إل  ممفتمن النيماض

عخذم يه  ياتقها اختيان ال م  الذي ويبيع  مما  المومهمي   عيناضمه  ممت وم ع ال من   التت تفا ضيةم   يئة 

يهم   عمنياما ترمما ، تحمم نيايمة اممم  المتحم   ؛بإشناف مباشن م  وموان عمنياا وتيفا   ي موت نا ؛الاامن

قاتمما املفمماا  منتهمم  المتمثمما بمماليه   مممع الموممهمي  يمم  الخلممن الحقيقممت تمييممع الينيمممة  رممنف عن ممان 

لت هممن  وممائا  ؛مخهلممم ام ناع  يرهممم امن ممان تت يممي إلمم  ال ممم  المشممان  ،اميممناض يهمم  لا لممة  احمم  

ممت النهايمة  لترمنع  ي  خالف شاهت بي  ن ويا  عمنياما، إيالمها ع  اتختالف    يه  م  ويشان  مت ال م 

ا ل م  الهيئة التت انبثقم ي  ايتماع الن ا   مي    .التفا ض مع اليال  غلم ينيمةياض  بذل  تا   ق  نرن 

 :عيها الموهم   مت عنض الشا  المباناة

مما الفمنع بمي  ع   ،إ  مونحية الم   اليذن التت توتخ مها عمنياا مت موألة ال م  التفا ضت ل  تنلهت يه  عح 

ميشان  مال  ع  مال  مت بيع  ما  الشمه ا   تضمحياته  مالاما منضمت ينمي عمنيا   لم  يرما إلم  النيماض إت ،اي 

م   ،ناتا  با يه  الرا  ومييي  منهماال  ينهت مر 3إ  الذ ا  إل  ينيف .بم امقة عمنياية  ب ي   م  يمالئها

َوَمْن أَْعَرَض  مقل م  القائمي  يهيي قاا ترال :  م  الن ا  الرهمانت الموهل يه  نقابنا  لي      عرا المرانا

اَمِة أَْعَمى َعْن ِذْكِري َفإِن   ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  .لَُه َمِعٌَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرهُ 

التت ب ع ميها م    ،   وق ل مت مخ التنايتم )رنيرة امنياا( إ  الذ ا  إل  ينيف لهتفا ض مع الوفاح

لينمت  ينهما  ومت ن  ؛مانتض  ع  تا   تحم وقف ال  لمة الرهمانيمة ال يمقناليمة ،وه  نقبتي لرمال  ال ن 

 ؛يفم ي ممت النهايمة اماثمن إخالرما له من  الامامنم ، انتخابام تحم نياية امم  المتحم   ؛م   ضع البشن

متا   ث ن  الشا  ق  ت  ايهاضها  ترفيتها اما  ، اماثن يمالة لي تحم موم  اتنتخابام الحن   النييهة

  .الذا  الران  مت و ع المفا ضام مع عي ا  هللا مرا بالقضية الفهولينية التت ت  بيرها مت مفتمنام

يضممع امما ثقهممي  إماانيتممي لمنممع   مهمم  لممذل  ؛شممنع ممم  ي يمم تا ع  شممم  الخالمممة إ  ال ممن  الاممامن قمم  ع ن  ييمم   

ومبحاني   لام   يهمام  يهمام ع  يومتليع منمع  يم  هللا ،ا ممت ثم ن  الشما  المبانامة  ذا ما نناه  اضح   ؛ي  تها

)... ثم تكون خالفة على : قاا نو ا هللا  ،بر    الخالمة الناش   بر  الحا  اليبني  و لي بشنى ن  ترال 

 منهاج النبوة، ثم سكت(.


