موقف األمة
لألمة املقاومة ثوابت ال ميكن العبور عنها ،وهو موقف كل األحرار املدافعني عن هوية هذه األمة وسيادهتا وهنجها املقاوم،
وإن طريقها ووجهتها (حترير كل فلسطني واألراضي احملتلة) وعليه نعلن:
 -1رغما عن كل القرارات العدوانية اليت تعلن من هنا وهناك فإن فلسططني واحطد  ،عربيطة اوويطة ،وكطل تراهبطا مقطد عنطد األمطة
املقاومططة ال طيت ال تقبططل املسططاومة علططت ار مططن تراهبططا ،ولططن تبقططت أسططهب هبمططة املقططاومني ،ومهططة أه هططذه األمططة ،ولططن تكططون
تسمياهتا أبرقام بل ستكون دائما وأبدا (فلسطني).
 -2ال حيدد مصهب فلسطني إال شعبها وأمتهطا ،ولطن يسطم ا أبي قطرار مطن أي مكطان العطا هلعطدوان وسطيت الطرد بكطل أنطوا
املقاومة.
 -3إن خيانة بعض من حكام األنظمة العربيطة وآتمطره علطت فلسططني ا رحيطة جرميطة ال ميكطن أن يلتط م هبطا أي عطر (مسطل أو
مسي ي) مؤمن بعروبته ودينه وهويته ،وفلسطني هي حق األمة اليت ال ميكن التصرف به أبي شكل من األشكال.
 -4ال أمل لألمة حبكام خانوا التاريخ واحلاضر ،ويتالعبون مبستقبل هذه األمة ،إمنا األمل بشعب أ يرفض التنازل عطن حقطه،
يتمسك هبويته وأرضه ومقاومته ،األمطل هملقاومطة العسطكرية والسياسطية والقانونيطة والفكريطة واإلعالميطة والطيت تتوجهطا املقاومطة
املسل ة ،واليت هي جوهر القضية وسياد األمة.
 -5إن األمططة العربيططة ال تعط ف بوجططود كيططان أو دولططة ائهططا اسطرائيل ،و إن اإلعططالن أبن القططد عاهططمتها ال قيمططة لططه ميط ان
القطانون الططدوي ،وال ميط ان الشططرعية الدوليطة ،وقططد سطجله األمريكططي واحملتطل سططجل شطريعة ال ططا هسطتادام القططو غططهب
املربر وغهب املع ف هبا شرائ األم .
 -6كما القد حمتلة فإن فلسططني كطل فلسططني هطي القطد  ،أراض مقدسطة ،وحطى تطل أبيطب الطيت يطدعون أهنطا وط هطي أرض
فلسطينية ،وهي ضاحية حمتلة سنس دها ،ألن كل فلسطني فلسطيننا.
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