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 األرض لنا والقدس لنا                                                                        

ي أدت إىل هبة جماهير 
ء الذكرى السادسة واألربعون ليوم األرض الخالد هذا العام وقد عادت نفس الظروف الموضوعية الت  ي تج 

ن من آذ ي أرض الجذور يوم الحادي والثالثير
ن
ي العام شعبنا البطلة ف

ن
اوة من قبل 1976ار ف ، بل تبدو هذه المرة أشد قسوة وضن

العدو المحتل لفلسطيننا ليس فقط ضد األرض الفلسطينية واستهدافها بالمصادرة وبناء المستخربات عليها، بل وضد صمود 

، ات األبارتهايد العنرصي االحتالىلي االقتالعي ي أوقح تعبير
ن
ي نفسه هذه المرة ف

ن االحتاللية  اإلنسان الفلسطيتن من خالل القوانير

ي وما تسميه بقانون لم الشمل الذي تسبب احتاللها نفسه بتقطيع األرس 
عها عصابة الكيان ضد األرسة الفلسطيتن ي تشر

الت 

ن « االرسائلية» والمجتمعات الفلسطينية، وقانون هوية الدولة وسعيها هذه األيام لما يسىم اسقاط الجنسية عن سكان فلسطير

استخدام ذلك أداة جديدة من أدوات إرهاب وقمع وظلم شعبنا الصابر هناك، إضافة إىل وقاحة إعالن إنشاء قيام الجذور و 

ري الحرب األوكاران
ّ
ي المحتل الستقدام مهج

ي النقب الفلسطيتن
ن
 .مدن بأكملها ف

 :يا جماهير شعبنا

ية بمستوى هذه التحديات وهذه األحداث يدعو تيار المقاومة والتحرير أبناء شعبنا المجاهد البطل إىل هبة جم-1 اهير

ن  ي كل فلسطير
ن
ن المحتلة وف ي كامل فلسطير

ن
ي يراد لها أن تفرض واقعا جديدا عىل كفاح وحياة وصمود شعبنا ف

الجسيمة الت 

 .المحتلة

ي األقىص المبارك عىل أبواب رمضان شهر  -2
ن
الجهاد والرباط كما يدعو تيار المقاومة والتحرير إىل المزيد من الحشد والرباط ف

زه العدو الستهداف 
ّ
ي الذي يجه

ن
والمجاهدين وجعله أيضا شهر الفتوحات المجيدة كما كان دائما حماية له من العنوان الثان

 .شعبنا ومقدساته ورس وجوده

ي كل الحراكات فقد حان الوقت ليعمل الش -3
ن
ي يدعو تيار المقاومة والتحرير إىل تفعسل األطر القيادية الميدانية ف

باب الفلسطيتن

ي قامت لتتابع هبة 
ي برنامج اشتباكي وحراكي دائم فهذا ما تفرضه اللحظة وعىل الهيئات الت 

ن
ي الداخل والضفة معا ف

ن
أن  1976ف

 . تقف عند مسؤولياتها

ي ا -4
ي هذا المفرق الزمتن

ن
ي إحياء هذه الذكرى العظيمة عىل أهميته ف

ن
ات واالحتفاالت المركزية ف لحساس إن االكتفاء بالمسير

ي جر مفردات 
ن
ي سيما وأن العدو ينجح ف

جدا ال يكون أبدا هو الرد المناسب عىل األخطار الحقيقية المحدقة بالوضع الفلسطيتن

ة  ي الحقيقة هو يجرها لتصبح مطية جديدة ضد مسير
ن
ي لحديقته بدعوى التعاون االقليىمي وف متهالكة من النظام الرسىمي العرن 

 .كفاح شعبنا بأوضح الصور

 

 عاش يوم األرض الخالد فاألرض لنا والقدس لنا،

 عاشت انتفاضة شعبنا ومقاومته البطلة،

 المجد للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا األشاوس،

 العزة للمجاهدين ومقاومي شعبنا األبطال،

 الخزي والعار للعدو وزبانيته،

 واننا لمنترصون

 تيار المقاومة والتحرير

ن  -القدس   فلسطير
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