بسم اهلل الرحمن الرحيم

بيان بخصوص ما أشيع من تأسيس مكتب التنسيق لممقاومة العراقية

الحمد هلل رب العالمين ،وأفضل الصالة وأتم التسميم عمى سىيدنا حبيبنىا محمىد وعمى للىب ال يبىين
ال اهرين وصحابتب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين.
نشىىرت بعىىل وسىىا ل ا عىىالم ومواقىىع اننترنىىت خب ى ار م ىىادن ات ىىاق عىىدد مىىن ال صىىا ل ال هاديىىة
ومنهىىا يشىىنا ج ىىيط ر ىىال ال ريقىىة النقشىىبنديةل عم ى تأسىىيس مكتىىب التنسىىيق لممقاومىىة العراقيىىة ونبىىين
بصدد ذلك اآلتي:
.1

نن ي ن يا قا عا عممنا أو ات اقنا مع أي من ال صا ل ال هادية عم تأسىيس المكتىب المىذكور ولىم

نخول أي هة بالتحدث باسمنا أو نيابة عنا.
.2

بص ىىدد م ىىا ورد م ىىن مب ىىادئ تخ ىىص التبى ى أر م ىىن العممي ىىة السياس ىىية الحالي ىىة أو ع ىىدم الت ىىاول م ىىع

الحكومىىة العراقيىىة الحاليىىة روامضىىاا مسىىيرة ال هىىاد حت ى تحريىىر لخىىر شىىبر مىىن أرل الع ىراق وأن يكىىون

الت اول مع المحتل فإننا نؤيد ما ورد فيها وفق األسس التالية:

أ .اننسحاب الكامل من كل األراضي والميان واأل واا العراقية بال قيد أو شر .
ب .انعتراف بشرعية المقاومة العراقية من عم كافة المنابر الدولية.
ى ى  .انعت ىىذار لمش ىىعب الع ارق ىىي ولةمت ىىين العربي ىىة وا س ىىالمية م ىىن انعت ىىدااات األمريكي ىىة عمى ى أرل
وشعب العراق ج م مة ا سالمل من عم كافة المنابر الدولية.
.3

نود أن نبين أن قيىادة ىيط ر ىال ال ريقىة النقشىبندية عمى اسىتعداد لمتحىاور والت ىاهم مىع أي مىن

ال صىا ل ال هاديىىة ا سىىالمية والو نيىىة المؤمنىة والصىىادقة لمتوصىىل إلى صىيغة ت ىىاهم ووضىىع اسىىتراتي ية
مشتركة تخدم مسيرة ال هاد المباركة عم أن يكون أي ات اق وفىق الووابىت الشىرعية التىي أ معىت عميهىا
األمة.
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