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يروراعلا حلاص  خيشلا  سامحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  بئان 

وه لاـتقلا  فقول  اـهبلطم  نأـب  ءاطـسولا  تغلبأ  ساـمح  نأ  يروراـعلا  حـلاص  خيـشلا  ساـمح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  بئاـن  دـكأ 
.سدقلاب  حارج  خيشلا  يح  يف  هلزنم  نم  ينيطسلف  يأ  درطي  الأو  ىصقألا  دجسملا   يف  لالتحالا  تاءادتعا  فقو 

لجأ نم  ةكرحلا  عم  تلـصاوت  ىرخأ  ةيلود  تاهجو  رـصمو  رطقو  ةدحتملا  ممألا  نأ  ىـصقألا ، ةـيئاضف  ربع  ءاقل  يف  يروراعلا  حـضوأو 
.ةكرعملا  فقو 

لودـــلا ضعب  تلـــضف  اــمنيب  ةـــتماص ، ىرخأو  ةـــيوقو  ةـــمعاد  فــقاوم  كاــنهو  تواــفتم ، يلودـــلا  يمـــسرلا  فــقوملا  نأ  ىلإ  تــفلو 
.ةسبتلملا فقاوملا 

نأ ةرم  رثـكأ  اودــكأ  ماـسقلا  ةداــق  نأــب  اــهونم  انفعــضي ، نأ  نـكمي  ةداــقلا  داهــشتسا  نأ  نـظي  ــالأ  لــالتحالا  ىلع  هـنإ  يروراــعلا  لاــقو 
.ىضم تقو  يأ  نم  ربكأ  مخزبو  ةليوط  روهشل  لاتقلاو  ةكرعملا  يف  دومصلا  ىلع  ةرداق  ةمواقملا 

.ماسقلا بئاتك  اهررقت  رصن  ةروص  يف  ةكرعملا  ماتخ  ىلع  ةرداق  ةمواقملا  نأ  فاضأو 

ةمواـقملا ىلع  هرارــصإ  يف  ودــعلا  ئجافيــس  انبعــش  نأـب  اـهونم  ناـكم ، لــك  يف  ةــمواقملا  نـم  دــيزملاب  لــالتحالا  يروراــعلا  دــعوو 
.ةهجاوملاو 

يف هـتقث  نـع  اربـعم  لـالتحالا ، ىدــل  ةوـقلا  طاـقن  زواـجتتلو  ةــكرعملا  يف  ـاليوط  دمــصتل  ةممــصم  ةزغ  يف  ةــمواقملا  ةــينب  نأ  دــكأو 
.اهفادهأ قيقحت  ىتح  ةكرعملا  ةلصاوم  ىلع  انتردق 

: الئاق سدقلا ، نع  عافدلا  ةكرعم  ضوخي  يك  نينسلا  هذه  لك  فيضلا  دمحم  دئاقلا  انبعـشل  رخدا  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  نأ  ىلإ  راشأو 
.انل  ةبسنلاب  فرش  ةكرعم  هذهو  ىصقألا ، دجسملاو  سدقلا  لجأ  نم  نمثلا  عفدل  نودعتسم 

قدص ىلع  ليلد  سدـقلا  فيـس  ةـكرعمو  اهلجأ  نم  ناك  اهدادـعإو  سدـقلا  لجأ  نم  اهلقثب  تقلأ  ةـمواقملا  نأ  ىلإ  يروراعلا  راشأو 

ةليوط روهشل  دومصلا  ىلع  ةرداق  ةمواقملا 

ىصقألاو  سدقلا  يف  لالتحالا  تاءادتعا  فقو  لاتقلا  فقول  انبلطم  يروراعلا :
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.اههاجت ةمواقملا  ةلصوب 

.كلذ  ىلع  دهاش  رضاحلاو  خيراتلاو  لشفتس ، سدقلا  ىلع  ةرطيسلا  تالواحم  لك  نأب  هونو 

اهلـضف ةـمواقملل  اوسني  نل  سدـقلا  لهأو  ىـصقألا ، دجـسملا  نع  عافدـلاب  رـشابم  لكـشب  ةـطبترم  ةـلوجلا  هذـه  نأ  يروراعلا  حـضوأو 
.مهبناج  ىلإ  فوقولاو  مهنع  عافدلا  يف 

نأ لالتحالا  ةداقل  ةلاسر  تلصوأو  دحاو ، بعش  اننأ  اهمهأ  ةينطو  تالالد  لمحت  ةروث  اهنأ  دكأ  لتحملا ، لخادلاب  انبعـش  ةبه  نأش  يفو 
.هعورشمو  لالتحالاب  لبقي  الو  ناكم ، لك  يف  دحاو  ينيطسلفلا 

دهـشتسي يذـلا  يماسقلا  مواقملا  لثم  وه  ةفـضلا  زجاوح  ىلع  ةـيلمع  ذـفني  باش  لك  نأ  ىلإ  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  بئان  تفلو 
.ةزغب  خيراوصلا  ةكرعم  يف 

.راعلا الإ  ينجي  نلو  رسخيس  ةقطنملا  يف  يليئارسإلا  لالتحالا  عورشم  ىلع  نهاري  نم  لك  نأ  حضوأو 


	المقاومة قادرة على الصمود لشهور طويلة
	العاروري: مطلبنا لوقف القتال وقف اعتداءات الاحتلال في القدس والأقصى

