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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"

 وثيقة المبادئ والسياسات العامة
  

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،د المرسلين وإمام المجاهدينالم على سي  الة والس  والص   ،العالمين الحمد هلل رب  
 مقدمة:

 .واّترل امتدّ  وبيا انتسى، ياول ثبت، وعمييا نبت، مشيا العربي، الفمدظيشي الذعب أرض فمدظيؽ
 عشيا الدفاع لعقيدة سأسّ و  العادلة، وقيسو روَحو فييا وبدط مقاَميا، ليا ورفع مكانتيا، اإلسالـ أعمى أرض   فمدظيؽ
 . وتحريشيا
 واحد مؽ مؽ تعاني أرضو وبقيت مشو، اغُتِرب ما واسترداد حقؾقو ضساف عؽ العالؼ عجز شعب قزية فمدظيؽ

 . العالؼ ىذا في حتالؿأشكاؿ اال أأسؾ 
)وعد  ترريح باطل عمى تأسس لإلندانية، معاد   عشرري  إحالليّ  صييؾنيّ  مذروع عمييا استؾلى التي فمدظيؽ

 . الشار بقؾة واقع   أمر   وفرضِ  غاصب، بكياف واعتراؼ   ،بمفؾر(
 ،الكاممة الديادة ذات الدولة وبشاء ،العؾدة وتحقيق ،التحرير إنجاز حتى ستغل متؾاصمة التي السقاومة فمدظيؽ
 .القدس وعاصستيا
  .الدامي التحرير ىدؼ بمؾغ مؽ أجل ،انتساءاتيؼ بكل الفمدظيشييؽ بيؽ الحقيقية الذراكة فمدظيؽ
 .الحي وضسيرىا ،اإلندانية وروح السركزية، وقزيتيا ،األمة روح فمدظيؽ
 وأعسدة ومشظمقات أرضيات عمى مديرتشا وتتحرؾ ، نغرُتشا وتتأّسس أفياُمشا، وتذترؾ تجربُتشا، تتعسق الؾثيقة بيذه
ز الظريق، معالؼَ  وُتبرز العامة، الرؾرة تحفظ ، راسخة وثؾابت متيشة  السذترؾ والفيؼَ  الؾطشية، الؾحدة أصؾؿَ  وتعزِّ

 .السرونة وحدود العسل مبادئ وترسؼ لمقزية،
 تعريف الحركة:

ىدفيا تحرير فمدظيؽ  ،إسالمية ةفمدظيشي   ةوطشيومة ومقار تحرّ  حركة ىي "سحساالسقاومة اإلسالمية "كة حر  .ٔ
 .في مشظمقاتيا وأىدافيا ووسائميا ـاإلسال تيامرجعي   ،ومؾاجية السذروع الرييؾني

 فلسطين: أرض  

الرشراش جشؾبا   رة شساال  إلى أـّ ، ومؽ رأس الشاقؾ الستؾسط غربا   بحرالإلى  األردف شرقا   مؽ نير دودىابح فمدظيؽ .ٕ
مؽ أرضو، ه الذعب الفمدظيشي وتذريدَ  طردَ  وإف   .ب الفمدظيشي ووطُشوالذع ىي أرُض و  ،أية ال تتجزّ وحدة إقميس
لمكياف أي حق  وال يشذىءُ  ،الذعب الفمدظيشي في كامل أرضو ال يمغي حق   عمييا، صييؾنيّ  ف  وإقامة كيا

 .فييا الرييؾني الغاصب
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  .ي قمب كّل عربي ومدمؼف الخاصة، ليا مكانتيا سة، وىي أرض مباركة مقدّ ية إسالميةأرض عرب فمدظيؽ .ٖ
 شعب فلسطين:

 ـ مؽخرج مشيا أأُ سؾاء مؽ  ،ٜٚٗٔسشة ى ف العرب الذيؽ كانؾا يقيسؾف في فمدظيؽ حتّ ؾ السؾاطش ىؼالفمدظيشيؾف  .ٗ
 ىؾ فمدظيشي.  ،داخل فمدظيؽ أو خارجيا ،ولد مؽ أب عربي فمدظيشي بعد ىذا التاريخ ؽْ مَ  وكلّ  ؛بقي فييا

الشكبات التي  فأ ؛ كسالى األبشاءإتقل مؽ اآلباء وىي تش ،ال تزوؿ ،الزمة ،ةميخرية الفمدظيشية صفة أصالذ .٘
ه ءَ ه شخريتو وانتسافقدتال  ،، بفعل االحتالؿ الرييؾني وسياسة التيجير التي يشتيجياالذعب الفمدظيشيت بحمّ 
 .فقدانو ىؾيتو وحقؾقو الؾطشيةحرؾؿ الفمدظيشي عمى جشدية أخرى في  ال يتدبب . كذلػياشفيتوال 

  .والدياسية ثقافيةالو  الديشية ناتووبكل مكؾّ بكل أبشائو في الداخل والخارج، ، واحد شعب  الذعب الفمدظيشي  .ٙ

 :وفلسطين إلسالما

بيت السقدس الذي بارؾ هللا  ففييا مؽ األمة العربية واإلسالمية، وتحتفظ بأىسية خاصة،القمب مؾقع  فمدظيؽ في .ٚ
 - ومدرى رسؾؿ هللا دمحم ى،وىي قبمة السدمسيؽ األول التي بارؾ هللا فييا لمعالسيؽ،السقدسة ىي األرض  و  حؾلو،
فات اآلالؼ مؽ ر  وفي ثراىا - عميو الدالـ - وميد السديحومعراجو إلى الدساء،  - هللا عميو وسمؼ صمى
 -السقدس وأكشاؼ بيت السقدس في بيت  -وىي أرض القائسيؽ عمى الحق  والرحابة والسجاىديؽ، األنبياء

  حتى يأتي أمر هللا.وال مؽ خذليؼ الذيؽ ال يزرىؼ مؽ خالفيؼ 

 روحو الؾسظية السعتدلة؛و  صالحيتو لكل زماف ومكاف،و  ،كافة الحياة و جؾانببذسؾلاإلسالـ تفيؼ حركة حساس  .ٛ
فمدظيؽ  تؤمؽ أف  كسا  ؛وأماف في أمؽ الذرائع واألديافيش أتباع يع  وفي عم ،التدامحو  ديؽ الدالـ تؤمؽ أنوو 

  .نسؾذجا  لمتعايش والتدامح واإلبداع الحزاري  كانت وستبقى

، وتجريؼ وتحريؼ الغمؼ بأشكالو كافة ،والكرامة الحق والعدؿ والحرية جاءت بقيؼاإلسالـ  رسالة أف  بتؤمؽ حساس  .ٜ
 الديشي ؼ والتعربأشكاؿ التظرّ سيع ج ضدّ أف  اإلسالـ و  ؛أو جشدو أو جشديتو ميسا كاف ديشو أو عرقوالغالؼ 

 بذؿال يحّثيؼ عمى، و االنترار لمسغمؾميؽدواف و الع ي أتباعو عمى ردّ يربّ  الّديُؽ الذيوىؾ والعرقي والظائفي، 
 دفاعا  عؽ كرامتيؼ وأرضيؼ وشعؾبيؼ ومقدساتيؼ. والتزحية والعظاء
 القدس:

مقدساتيا جسيع و  يا ؛عربيا  وإسالميا  وإندان ،والحزاريةوليا مكانتيا الديشية والتاريخية  عاصسة فمدظيؽ، القدس .ٓٔ
 ط بأيّ يفر تال و  شازؿ عشيات، وال ة العربية واإلسالميةلمذعب الفمدظيشي واألم  ثابت  حقّ ىي  ،اإلسالمية والسديحية

 .مشعدمة وطسس لمسعالؼِ  محقائقِ لتزوير و  واستيظاف   مؽ تيؾيد   القدسإجراءات االحتالؿ في  كلّ إف  و  ؛جزء مشيا

 وإجراءاتوفيو، وإف مخظظاتو  حق لالحتالؿ أي وليس لذعبشا وأمتشا،السدجد األقرى السبارؾ حق خالص  .ٔٔ
   وتقديسو باطمة وال شرعية ليا.  األقرى تيؾيدل وومحاوالت

  العودة: جئون وحق  الال  
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العؾدة لالجئيؽ والشازحيؽ  ق  ح وإف   ؛ريج  مُ  رض محتمة وشعب  أقزية  في جؾىرىا ىي القزية الفمدظيشية إف    .ٕٔ
 عاـ تي احتمتة إلييا، سؾاء في السشاطق الالفمدظيشييؽ إلى ديارىؼ التي ُأخرجؾا مشيا، أو مشعؾا مؽ العؾد

السبادئ الذرائع الدساوية و  تؤكُده ،اعيىؾ حقٌّ طبيعي، فردي وجس ،) أي كل فمدظيؽ(ٜٚٙٔ عاـ ـأ ٜٛٗٔ
و أفمدظيشية  ،جية كانت ؼ مؽ أيّ غير قابل لمتررّ حّق  ، وىؾالدولية ف، والقؾانيؽاألساسية لحقؾؽ اإلندا

  .و دوليةأ عربية

يؼ تؾطيش ، بسا في ذلػ محاوالتترفية قزية الالجئيؽإلى اليادفة  والسحاوالت وعاتكّل السذر حساس رفض ت  .ٖٔ
شييؽ عؽ الزرر الالجئيؽ والشازحيؽ الفمدظي تعؾيَض  ف  أ وتؤكد ؛الؾطؽ البديل وعاتر خارج فمدظيؽ، ومذ

يؼ في ال يمغي حقّ و ، مالـز لحق عؾدتيؼ، ويتؼ بعد تشفيذ ىذا الحق ىؾ حقّ  الشاتج عؽ تذريدىؼ واحتالؿ أرضيؼ
   .وال يشتقص مشو العؾدة

 الصهيوني: المشروع

اغتراب حقؾؽ اآلخريؽ، قائؼ عمى  ،تؾسعي ،إحاللي ،عدواني ،عشرري مذروع  الرييؾني ىؾالسذروع   .ٗٔ
أداة  ؾى يسرائيمالكياف اإل وإف   ؛والعؾدة وتقرير السريروالتحرير  في الحرية وتظّمعاتو الفمدظيشيمذعب ل ومعاد  

 . العدوانيةو الرييؾني وقاعدتالسذروع 

ل خظرا  ، ويذكّ العربية واإلسالمية ةلألم   عدوٌّ ، بل ىؾ فقط لذعب الفمدظيشيال يدتيدؼ االرييؾني السذروع   .٘ٔ
، وىؾ سبب رالتحرّ و الؾحدة والشيزة في  ياعاتو معاد  لتظمّ بالغا  ألمشيا ومرالحيا، كسا أنّ  حقيقيا  عمييا، وتيديدا  

، يؽ، وعمى وليَ مؼ الدّ والدّ مؽ األخظرا  عمى  ،ا  زأيالسذروع الرييؾني،  ليذكّ و  رئيس لسا تعانيو األمة اليـؾ
   ه.سجتسع اإلنداني ومرالحو واستقرار ال

تخؾض ال وحساس  ؛س صراعا  مع الييؾد بدبب ديانتيؼذروع الرييؾني ليمع الس الرراع أف   تؤكد حساس  .ٙٔ
بيشسا قادة االحتالؿ  ؛الريايشة السحتميؽ السعتديؽضد  سا تخؾض صراعا  وإن  كؾنيؼ ييؾدا ، لالييؾد  صراعا  ضد

 ووصف كيانيؼ الغاصب بيا. ،ىؼ مؽ يقؾمؾف باستخداـ شعارات الييؾد والييؾدية في الرراع

وترى أف   ، أو طائفي ديشيقؾمي أو عمى أساس االنتقاص مؽ حقؾقو أو إنداف  اضظياد أيّ  حساس رفضت .ٚٔ
تاريخ وليس بارتبظت أساسا  بالتاريخ األوروبي،  ىرؾا السذكمة الييؾدية والعداء لمدامية واضظياد الييؾد ع

القؾى  التي تسّكشت مؽ احتالؿ فمدظيؽ برعاية - ةالحركة الرييؾني ف  . وأالعرب والسدمسيؽ وال مؾاريثيؼ
يزوؿ  يجب أفالذي أرجاء العالؼ، و معغؼ الذي زاؿ عؽ  ،االستيظاني حتالؿلال خظرالشسؾذج األىي  -الغربية

 عؽ فمدظيؽ.

 :يةوالتسوية السياس الموقف من االحتالل

تقديؼ وقرار األمؼ الستحدة بمدظيؽ، البريظاني عمى ف االنتداب وصػّ  ،"بمفؾر" ترريحمؽ  كلٌّ  مشعدما   د  عيُ   .ٛٔ
 ىؾو  ،مؽ أساسو باطل   "إسرائيل"قياـ  ؛ وإف  وإجراءات مؽ قرارات أو ماثميا ب عميياما ترتّ  كلّ و  ،فمدظيؽ
 التي تكفميا حقؾؽ اإلندافلو  ،وإرادة األمة رادتوإلو  غير القابمة لمتررؼ، الذعب الفمدظيشي لحقؾؽ  مشاقض  
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 .تقرير السرير متيا حقّ دّ السؾاثيق الدولية، وفي مق

فمدظيؽ مؽ احتالؿ أو استيظاف أو تيؾيد أو أرض ما طرأ عمى  كلّ إف  و  ؛الرييؾني كيافبذرعية ال ال اعتراؼَ   .ٜٔ
  .فالحقؾؽ ال تدقط بالتقادـ ؛تغيير لمسعالؼ أو تزوير لمحقائق باطل  

ميسػػا طػػاؿ االحػػتالؿ. لزػػغؾ ، و ميسػػا كانػػت األسػػباب والغػػروؼ وا ،فمدػػظيؽأرض  جػػزء مػػؽ أيّ  عػػؽ ال تشػػازؿَ   .ٕٓ
ال يعشػػي  وبسػػا - مػػؽ نيرىػػا إلػػى بحرىػػا. ومػػع ذلػػػ عػػؽ تحريػػر فمدػػظيؽ تحريػػرا  كػػامال ، بػػديل  أي وتػػرفض حسػػاس 

 إقامػػة فػػ ف حسػػاس تعتبػػر أف - الفمدػػظيشية الحقػػؾؽ  مػػؽ أيّ   عػػؽ التشػػازؿ وال الرػػييؾني، بالكيػػاف االعتػػراؼ إطالقػػا  
 عؾدة مع ،ٜٚٙٔ يؾنيؾ/ حزيراف مؽ الرابع خظؾ  عمى القدس، وعاصستيا دة،الديا كاممة مدتقمة فمدظيشية دولة

 .مذتركة وطشية تؾافقية صيغة ىي مشيا، أخرجؾا التي مشازليؼ إلى والشازحيؽ الالجئيؽ

نيػػا رتبػػت إتؤكػػد حركػػة حسػػاس عمػػى أف اتفاقػػات أوسػػمؾ وممحقاتيػػا تخػػالف قؾاعػػد القػػانؾف الػػدولي اآلمػػرة مػػؽ حيػػ   .ٕٔ
ومػػا  ،ف حقػػؾؽ الذػػعب الفمدػػظيشي غيػػر القابمػػة لمترػػرؼ، ولػػذلػ فػػ ف الحركػػة تػػرفض ىػػذه االتفاقػػاتالتزامػات تخػػال

 ترتب عمييا مؽ التزامات تزر بسرالح شعبشا، وخاصة التشديق )التعاوف( األمشي.

 أو ية القزػػػػية الفمدػػػػظيشيةالتدػػػػؾية الراميػػػػة إلػػػػى ترػػػػف ومذػػػػروعاتوالسبػػػػادرات  االتفاقػػػػات جسيػػػػعحسػػػػاس تػػػػرفض  .ٕٕ
ىػػػػذه  سػػػػسي ال أف يجػػػػبُ  سياسػػػػيّ  أو برنػػػػامج   أو مبػػػادرة   مؾقػػػػف   أي   إف  و  ،الفمدػػػػظيشي شػػػػعبشاحقػػػػؾؽ  مػػػػؽص االنتقػػػا
 معيا. يتشاقَض  أو خالفياأف ي ، وال يجؾزُ الحقؾؽ 

أي  . وإف  ف ُيدػػػسى سػػػالما  ال يسكػػػؽ أ واغترػػػاب أرضػػػو وتيجيػػػره مشيػػػا مدػػػظيشيالذػػػعب الفعمػػػؼ  أفتؤكػػػد حسػػػاس  .ٖٕ
 حقػا  مذػػروعا   وسػتغل السقاومػة والجيػػاد لتحريػر فمدػظيؽ ؛ؤدي إلػػى الدػالـتػ، لػؽ ستدػؾيات تقػـؾ عمػى ىػػذا األسػا

 لكل أبشاء شعبشا وأمتشا.واجبا  وشرفا  و 

 المقاومة والتحرير:

 ىػؾو  ،برفة عامػة سالميةاإلعربية و األمة ال واجبو  ،برفة خاصة الذعب الفمدظيشي واجب تحرير فمدظيؽإف    .ٕٗ
دوائػر العسػل لفمدػظيؽ سػػؾاء كانػت وطشيػة أـ عربيػػة أـ  . وإف  تزػيات الحػق والعػػدؿأيزػا  مدػؤولية إندػانية وفػػق مق

  بيشيا. تعارض الالمية أـ إندانية ىي دوائر متكاممة متشاغسة، إس

القػؾانيؽ الدوليػة، األعػراؼ و الذػرائع الدػساوية و كافة، حّق مذػروع كفمتػو  الؾسائل واألساليبب ،مقاومة االحتالؿ إف   .ٕ٘
ي لحسايػػػػة الثؾابػػػػت واسػػػػترداد حقػػػػؾؽ الذػػػػعب االسػػػػتراتيج الخيػػػػارَ  التػػػػي تعػػػػد  ا السقاومػػػػة السدػػػػمحة وفػػػػي القمػػػػب مشيػػػػ

 الفمدظيشي.

 إدارة إف  و  .وآلياتيا تظؾير وسائل السقاومة وتؤكد عمى حق شعبشا في ،وسالحيا السقاومةبالسداس  ترفض حساس .ٕٙ
عسميػػة إدارة  ضػػسؽو كّمػػ  يشػػدرج ،ائل واألسػػاليبالؾسػػ عُ تشػػؾّ أو التيدئػػة، أو مػػؽ حيػػ   الترػػعيدُ  مػػؽ حيػػ ُ  السقاومػػة

 .مبدأ السقاومة عمى حدابالرراع، وليس 
 النظام السياسي الفلسطيني:
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ل التراب ك عمى الديادة كاممةعؽ إقامة الدولة الفمدظيشية  الحقيقية ىي ثسرة التحرير، وال بديلَ الفمدظيشية الدولة   .ٕٚ
  .الؾطشي الفمدظيشي، وعاصستيا القدس

التعدديػػة والخيػػار الػػديسقراطي والذػػراكة الؾطشيػػة عمػػى قاعػػدة  ةالفمدػػظيشي  دارة عالقاتيػػاتسدػػػ بػػتؽ حسػػاس و تػػؤم   .ٕٛ
األىػػػداؼ الؾطشيػػػة مػػػؽ أجػػػل تحقيػػػق  ،العسػػػل السذػػػترؾوحػػػدة الرػػػف و  عػػػّززبسػػػا ي ،الحػػػؾاروقبػػػؾؿ اآلخػػػر واعتسػػػاد 

 .الذعب الفمدظيشي تظّمعاتو 

مػػػع  السحافغػػػة عميػػػو،يجػػػب الفمدػػػظيشي فػػػي الػػػداخل والخػػػارج  لمذػػػعب وطشػػػي إطػػػار مشغسػػػة التحريػػػر الفمدػػػظيشية  .ٜٕ
يػػع مكؾنػػات وقػػؾى الذػػعب تزػػسؽ مذػػاركة جس ،العسػػل عمػػى تظؾيرىػػا وإعػػادة بشائيػػا عمػػى أسػػس ديسقراطيػػةضػػرورة 

  . حافظ عمى الحقؾؽ الفمدظيشيةوبسا ي الفمدظيشي،

 ،وراسػخة سػميسة ديسقراطيػة ى أسسبشاء السؤسدات والسرجعيات الؾطشية الفمدظيشية عمضرورة عمى حساس  كدتؤ  .ٖٓ
 ،سػتراتيجية واضػحة السعػالؼوا وفػق برنػامجوعمػى قاعػدة الذػراكة الؾطشيػة، و  ،في مقدمتيا االنتخابات الحرة والشزييػة

 .عات الذعب الفمدظيشيي تظمّ مبّ وت ،وبالسقاومة حقؾؽ بال ػتسدّ ت

أمشػػو ة الذػػعب الفمدػػظيشي وحسايػػة أف يكػػؾف فػػي خدمػػيجػػب  فمدػػظيشيةال أف دور الدػػمظة عمػػى تؤكػػد حركػػة حسػػاس .ٖٔ
 .و الؾطشيومذروعوحقؾقو 

فػي الؾقػت تؤكػد و ضرورة استقاللية القرار الؾطشي الفمدظيشي، وعػدـ ارتيانػو لجيػات خارجيػة، عمى حساس د ؤكّ ت  .ٕٖ
 ودورىؼ في تحرير فمدظيؽ مؽ االحتالؿ الرييؾني. وواجبيؼ مدؤولية العرب والسدمسيؽ  عمىذاتو 

عػػات الذػػبابية والتجسّ  ،سػػدنيووجيػػاء ومؤسدػػات السجتسػػع الورمػػؾز  نػػات السجتسػػع مػػؽ شخرػػياتمكؾّ  مختمػػفَ  ف  إ  .ٖٖ
 يالبشػاء السجتسعػة لعسميػة روافػد ميّسػ يىػ ،ؾطشيػةالىػداؼ األجل تحقيػق أالعاممة مؽ  ،والشقابية والشدائيةوالظالبية 

 ولسذروع السقاومة والتحرير.

 ،الفمدػػظيشي صػػشاعة التػػاريخ ، كسػػا كػػاف دائسػػا  فػػيضػػر والسدػػتقبلالحابشػػاء فػػي أسػػاس  لسػػرأة الفمدػػظيشيةاإف دور   .ٖٗ
 بشاء الشغاـ الدياسي.و  ريالتحر و  مذروع السقاومةفي محؾري وىؾ دور 

 األمة العربية واإلسالمية:

 تؤمؽ حساس أف قزية فمدظيؽ ىي القزية السركزية لألمة العربية واإلسالمية.  .ٖ٘

ػػتػػؤمؽ حسػػاس ب .ٖٙ تجشػػب كػػل مػػا مػػؽ شػػأنو تسزيػػق صػػف األمػػة  رى ضػػرورةَ وتػػ، الستشؾعػػة ناتيػػامكؾّ  ة بكػػلّ ؾحػػدة األم 
  .ووحدتيا

الداخميػة ذػؤوف الالتػدخل فػي تػرفض و  ،الفمدػظيشيالذػعب  ؾؽ حقػتعاوف مع جسيع الدوؿ الداعسة للبا تؤمؽ حساس .ٖٚ
عمػػى مختمػػف دوؿ  االنفتػػاح ةسياسػػتتبشػػى حسػػاس . و يػػابيش شزاعػػات والرػػراعاتالػػدخؾؿ فػػي ال كسػػا تػػرفض، مػػدوؿل
قزػية ال تظمبػاتمبيؽ  الجسعَ ىا عالقات متؾازنة، يكؾف معيارُ بشاء إلى  دعىتو  ؛لعالؼ، وخاصة العربية واإلسالميةا
  .وأمشيا ونيزتيا ةاألم   مرمحةِ ، وبيؽ ية ومرمحة الذعب الفمدظيشيفمدظيشال
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 الجانب اإلنساني والدولي:

ػػػ مشاصػػػرتيا ودعسيػػػا إف  و  ى؛بػػػر كودوليػػػة إندػػػانية  شية قزػػػية ذات أبعػػػادالقزػػػية الفمدػػػظي إف    .ٖٛ ة إندػػػانية ىػػػي ميس 
  .ة السذتركةاإلندانيالقيؼ و  مقتزيات الحق والعدؿ ، تفرضياوحزارية

الذػعؾب  وحػقّ  ،فاع عؽ الشفستقتزيو ضرورات الدّ مذروع  عسل وإندانية مؽ ناحية قانؾنية فمدظيؽ تحريرَ  إف    .ٜٖ
  الظبيعي في تقرير مريرىا.

  .إرادة الذعؾباحتراـ و  ،، والحرية، والعدالةالتعاوف بقيؼ  ا مع دوؿ العالؼ وشعؾبو،، في عالقاتيحساس تؤمؽ .ٓٗ

أحػػػرار العػػػالؼ  وتحّيػػػيحقؾؽ الذػػػعب الفمدػػػظيشي، الداعسػػػة لػػػػوالييئػػػات  والسشغسػػػاتبسؾاقػػػف الػػػدوؿ ب حسػػػاس ترّحػػػ  .ٔٗ
و عمػى عدوانػجرائسػو و  التغظيػة عمػى وأ، الرػييؾني مكيافلػػ جيػة أو طػرؼ أيّ  ديؽ دعؼَ ت كسا ؛السشاصريؽ لمقزية

 .إلى مالحقة مجرمي الحرب الريايشة، وتدعؾ الفمدظيشييؽ

سػائر األمػؼ ، كسػا تػرفض محػاوالت الييسشػة عمػى العربيػة واإلسػالمية مػةعمى األ لييسشةامحاوالت  ترفض حساس  .ٕٗ
 .لعدواف في العالؼاالغمؼ و و  والتسييز ؽ أشكاؿ االستعسار واالحتالؿشكل م أيّ تديؽ ، و والذعؾب
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