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 موقف األمة
، ة هذه األمة وسيادهتا وهنجها املقاومحرار املدافعني عن هوي  ، وهو موقف كل األلألمة املقاومة ثوابت ال ميكن العبور عنها

 : نعلن عليهو  (حترير كل فلسطني واألراضي احملتلة) وإن طريقها ووجهتها

 عنطد األمطة   تراهبطا مقطد    ، وكطل  عربيطة اوويطة، واحطد فإن فلسططني عن كل القرارات العدوانية اليت تعلن من هنا وهناك  رغما   -1
ولطططن تكطططون  ،ومهطططة أه  هطططذه األمطططة ،أسطططهب  هبمطططة املقطططاومني تبقطططتولطططن  ،قبطططل املسطططاومة علطططت ار  مطططن تراهبطططات ال يتاملقاومطططة الططط

 . (فلسطني)دائما  وأبدا  تسمياهتا أبرقام بل ستكون 
بكطل أنطوا   سطيت  الطردلعطدوان و هأي مكطان   العطا   مطنأبي قطرار  اولطن يسطم  ،وأمتهطا ال حيدد مصهب فلسطني إال  شعبها -2

 . املقاومة
أو  مسطل )أي عطر   اال ميكطن أن يلتط م هبط جرميطة ةحيطوآتمطره  علطت فلسططني ا ر  يطةالعرباألنظمة من حكام  إن خيانة بعض   -3

 . أبي شكل من األشكال فلسطني هي حق األمة اليت ال ميكن التصرف بهو  ،وهويته ودينه مؤمن بعروبته (مسي ي
 ،يرفض التنازل عطن حقطه أ     إمنا األمل بشعب   ،ويتالعبون مبستقبل هذه األمة ،واحلاضر ال أمل لألمة حبكام خانوا التاريخ -4

والطيت تتوجهطا املقاومطة واإلعالميطة فكريطة وال والقانونيطة والسياسطية األمطل هملقاومطة العسطكرية، ومقاومتههبويته وأرضه  يتمسك
 . ، واليت هي جوهر القضية وسياد  األمةاملسل ة

  ميطط ان  ن القططد  عاهططمتها ال قيمططة لططهأبعططالن إن اإل ، وال تعطط ف بوجططود كيططان أو دولططة ائهططا اسططرائيلالعربيططة إن األمططة  -5
سطتادام القططو  غططهب ه واحملتطل   سططجل شطريعة ال ططا  وقططد سطجله األمريكططي ،، وال   ميط ان الشططرعية الدوليطةالقطانون الططدوي

 . ا   شرائ  األم هبوغهب املع ف املربر  
رض أهنطا وط  هطي أعون يطد   يتتطل أبيطب الط حطىو  ،أراض مقدسطة ،هطي القطد كطل فلسططني فلسططني  القد  حمتلة فإن  اكم -6

 . كل فلسطني فلسطينناألن   ،سنس دها ضاحية حمتلةوهي  ،ةفلسطيني
 

مااا   تحاااوأي و     االهااا ا وشاااحاا لع ضاااح   نااا  و األماااة بوااا  مو و  اااع  ى ماااع  ااا  وبناااعل   ااا
صاااان    و   اضوااااعر   ووب  هاااا ا هااااو موقااااف األمااااة و   ااااع  اااا     بواااا  اضااااا   ا وعتحااااة قحاراتااااع اضن وان ااااة 
 ا اوق   ... إبذن هللا
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