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 ة،يا أبناء حركتنا اجمليد          

 ل،يا مجاهري شعبنا الفلسطيين البط          

               

 ، وتغييباملتقّسم واملتشظيواذلي كّرسه وضع السلطة الفلسطينية ،حال الاس هتتار والاس تخفاف مبصاحل شعبنا وحقوقه الوطنية العليا  توصلأ  لقد 
 مطاردة ال وهام، وغياب الاصطفاف الوطين النضايل ويف سبيل،لصاحل مرشوع السلطة ،فلسطينية ومؤسساهتا وبراجمها النضالية منظمة التحرير ال 

 قتصاد ةوتغييب الاقتصاد الوطين اذلايت لصاحل اقتصاد مرتبط بدورة العدو الا ، السلمي، واهدار طاقة شعبنا وقدراته يف الوطن السليب ويف الش تات
 ون السلطة تتجاوز دوقامئ عىل مضامني خادعة قواهما هبات ادلول املاحنة، ويه اليت مل تسمل من الرسقة واللصوصية جرأ ء الفساد حبيث أ صبحت 

 ومهية ولفائدة رشاكت ومؤسسات أ قاهما أ بناء متنفذي هذه السلطة دوالر، انهيك عن اختفاء مليارات ادلوالرات ال خرى يف مشار عالاربعة مليارات 
 ابلتخابر مع أ هجزة أ من العدو عرب ما يسّمى بعملياتابلضفة  قيام أ هجزة أ من السلطة ال خطر من ذكل لكّه وممتّم رشوره ومصائبه ، و وهذه ال هجزة، 

عاقة املقاومة ومواهجهتا حتت ايفطات منع الفلتان الواهية ، التنس يق ال مين ،  ــ واسترشاء الفساد بلك تنّوعاته ومس وتسلمي املقاومني للعدو وا   توايته،ــــ
ىل مسأ ةل املفاوضات   اذلي يشلّك يف احلقيقة وجهلتغطية عىل الوضع املهنار اس مترار ا وطلهبا ذلاهتا وليس ل ي غرض سواه كوهنا تبقي عىلوالانزالق ا 

ىل هدم لك البنيان  ىل تفتيت أ سس احلقوق الفلسطينية وا   الوطين يف الوطن الوظيفة املصلحية ملتنفذي وجّتار السلطة، أ اتح ذكل لكه للعدو أ ن  أ خذ طر قه ا 
 د واجتياح الاستيطان وجعل قضية ال رسى ورقة مقا ضة مع بقية امللفات وتقّدم مضن مساقاتاحملتل، وأ اتح هل أ رحيية اس هتداف املقّدسات وترس ع الهتو 

ن العدو ابت عىل يف معادةل الاستيطان مقابل أ جزاء مهنا،حمّددة    أ بواب اال هجاز عىل أ خر مقومات القوة اذلاتية يف قضيتنا الوطنية و تحّمل أ احاب ا 
 .م الوطن وأ مام أ بناء شعبنا وأ مام التارخيهنج التسوايت املسؤولية التارخيية عن هذا الوضع أ مام هللا وأ ما

 جنت من رضابت العدو ال منية ومن املقاومة، وعىل ما تبقى من عدة وعتاد  زانداذلي تكون فيه ال مال معقودة عىل ما تبقى من ويف هذا الوقت 
 م منتفعة ويف ذ ل هذا اجلسم السلطوي الهز ل الفاسد، أ و أ قزاخترج أ صوات مؤامرات واس هتداف أ هجزة التنس يق اخملابرايت السلطو ة مع العدو، 

 أ صوات ربطت مصريها يف جانب أ خر بفاسدي الهروب ومؤسيس التنس يق اخملابرايت مع العدو قبل دا تون وقبل غريه، لتتالىق بمنط جعيب وعزف
 احلركة الفدائية ور ثة العاصفة والكتيبة الطالبية يف كتائبمتشابك للنيل من املقاومة ومن تشكيالهتا الفدائية واجلهاد ة، وعىل رأ سها تشكيالت 

هناء شعةل العاصفة اليت   لن تنهت ي اجملد والعزة، كتائب شهداء ال قىص وكتائب الشهيد عبد القادر احلسيين،ولتحاول تعر ضها ملا جعز عنه العدو يف ا 
ذ  ننا ا   وخدم العدو، لن يكون وأ بواق الفتنة والفساد والانتفاع والاسرتزاق،ت النشاز نؤكد لشعبنا ول بناء حركتنا العظمية، أ ّن لك هذه ال صواوا 

ال  ال ا ىل صدر العدو الغاصب وصدر معالئه وأ ذانبه ، ولنلها ا  ن سالح هذه الكتائب لن  وجه ا   مصري العمالء والفاسدين همام أ هملت ا ىل حني، وا 
ال مع املقاومة وبقية التشكيالت العسكر ة لفصائل   ها يف امليدان، ذودا عن حقوق شعبنا وعرضه ومقدساته وحقوقه، وخنجرا يف وجه أ عدائهيكون ا 

ىل دمع لك حّرِّ ووطين خملص غيور، وخ ننا ندعو جامهري شعبنا البطل وأ بناء حركتنا العظمية ا ىل الالتفاف حول املقاومة، وا   اصة ا ىلومس تغليه، وا 
 تطبيع والاخرتاق الصهيوين، ونرفض بشلك اتمتل، واملقاوم يف الش تات املواجه للك أ شاكل ال نداءات الش باب الفلسطيين املنتفض يف الوطن احمل 

طار احلرب عىل املقاومة وعىل فصائلها وخاصة يف غزة ا ن احملاوالت الرخيصة الس تغالل ذكرى استشهاد القائد العام أ بو عامر لتوظيفها يف ا   لعزة، وا 
 .لطتني يف الضفة وغزة تقرتابن من الامتثل، فاملواهجة والاشتباك هو مع العدو وضده واتليا أ ذانبه ومعالؤهم الس جسمثالب  تاكن

 وإنها لثورة حتى النصر،،،،،
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