
جماهير شعبنا العظيم في ساحات وميادين الوطن وفي مخيمات الشتات،
 أسيراتنا وأسرانا األبطال من خلف األصفاد والجدران العالية في باستيالت العدو، 

األخوة في لجنة األسرة للقوى الوطنية واإلسالمية ورفاق الدرب في حركة الجهاد اإلسالمي،
أهلنا في بيت حانون الصامد قلعة الشمال،

نحتشد اليوم أمام بوابة بيت حانون الصمود في وقفة اسنادية تنظمها كل من حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، نستهلها بتوجيه تحية عزٍّ و فخٍر واعتزاٍز لجميع أسيراتنا وأسرانا في 

سجون االحتالل الصهيوني. 
وفي هذه املناسبة الهامة، ننحني اجالالً واكباراً أمام هامات الشهداء اللذين يرمون بدمائهم في كل يوم من أجل فلسطني 
واالنسان والقضية واألرض واملقدسات. ونحيي أمهات الشهداء واألسرى ونعانق مقاومي شعبنا ومنضاليه ونحيي القدس 

الشامخة األبية التي توصل الليل بالنهار دفاعـاً عن حّريتها وكرامتها.
 نحيي شعبنا في املخيمات وفي كل أصقاع األرض، كما نحيي األسرى الصامدين في زنازين العزل االنفرادي، 

واألسرى أصحاب املحكوميات العالية، وأسرى الداخل املحتّل والقدس املحتّلة، واألسرى العرب في سجون االحتالل، و 
كبار السن واألشبال واالداريني واألسيرات. 

وفي هذه املناسبة نبعث تحية اجالل لنموذج الحركة األسيرة وفي مقدمتهم رفيقنا األمني العام أحمد سعدات والرفيقة 
خالدة الجرار و ختام سعافني و إسراء جعابيص و القادة كّل من مروان البرغوثي و عاهد أبو غلمة و كريم يونس و زيد 

بسيسو و مهند أبو عيشة وعباس السيد وحسن سالمة وفؤاد الشوبكي و جمال أبو الهيجا و وجدي جودة وكميل أبو 
حنيش و وائل الجاغوب و وليد الدّقة وباسم خندقجي؛ وكوكبة طويلة من أيقونات ورموز الحركة األسيرة. 

الحضور الكرام، ان يوم األسير الفلسطيني هو يوم الشعب الفلسطيني الذي قدم العذابات املؤملة وفلذات أكباده من 
أبنائه وبناته منذ أكثر من نصف قرن، متحّددين الظلم والجبروت ضّد املحتّل في سبيل الحريّة والخالص. تلك الجماهير 

التي صنعت تاريخـاّ مشرقـاً ومكّلالً باملجد وهي تتحدى بشموخ صلف السجان، وتحّول تلك الساحات في داخل األسر 
الى ساحات نابضة بالحياة لتتالحم نضاالت األسرى وتضحياتهم مع نضال شعبنا في كل قرية ومدينة ومخيم وزاوية 

وشارع وميدان. 
اننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني واخواننا في حركة الجهاد اإلسالمي اذ نوجه في هذه املناسبة االستثنائية، يوم 

األسير الفلسطيني، الرسائل التالية :
· الرسالة األولى، ان يوم األسير الفلسطيني هو يوم وفاء لألبطال الذين شكلوا وما زالوا خّط املواجهة األول و عنوان 

التحّدي واملقاومة لعسف الجالد، ويوصلون معارك الصمود واألمعاء الخاوية، ويحققون اإلنجازات تلو اإلنجازات، والذين 
حّولوا باستيالت االحتالل إلى مدارس ثورية للفكر والتنظيم والتعليم، واجتراح أساليب للمقاومة. وهذا يستوجب أن تكون 

هناك خطوات إسنادية لألسرى ترتقي إلى مستوى تضحياتهم.
· الرسالة الثانية، و هي رسالة األسرى الى جماهير شعبنا التي حملوها لها وهي ضرورة مواصلة جهود تعزيز الوحدة 
الوطنية واجراء االنتخابات من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني و االستراتيجية الوطنية على أسٍس وطنيةٍ 
مقاومة، و تشكيل قيادة وطنية موّحدة تدفع بكافة أبناء شعبنا وقواه الحيّة لدعم االنتفاضة وإسنادها على طريق إلحاق 

الهزيمة باالحتالل. 
· الرسالة الثالثة، ان قضية األسرى هي قضية إجماع وطني، وبموجب ذلك يجب تحييدها عن أية تجاذبات سياسية، أو 

عملية استخدام في أية نعرات فئوية أو حزبية ضيقة. كما و أن حق األسير املحرر وذويهم في العالج والراتب والتأمني 
الصحي هو حق مكتسب ال يخضع ألية ابتزاز، وليس ِمـنّة من أي أحد. 

· الرسالة الرابعة، ان مهمة تحرير األسرى هي مهمة الجميع وهي أمانة في أعناق املقاومة الفلسطينية التي يجب أن 
تبذل كل الجهود من أجل تحريرهم.

· الرسالة الخامسة واألخيرة، نجدد الدعوة لضرورة تدويل قضية األسرى ونقلها إلى املؤسسات الدولية وتحويلها إلى 
قضية رأي عام عاملي، وتحويل ملف األسرى الى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق االنسان باألمم املتحدة وفتح 
تحقيق في املمارسات واالنتهاكات الصهيونية بحّق األسرى طوال العقود املاضية وذلك لفضح الجرائم التي ارتكبت وال 

زالت في حّق األسرى في سجون االحتالل. وفي هذا السياق نركزّ على أن قضية األسرى املرضى أيضـاً اللذين 



يتعرضون ألبشع املمارسات التي يعبرون بها االحتالل عن فاشيتهم و حقدهم على أسرانا. وكذلك إبراز وإيالء قضية كبار 
السن واألشبال كحاالت إنسانية، والذين يتعرضون لتنكيل يومي على أيدي السجانني الصهاينة، وفتح تحقيق في انتشار 

جائحة كورونا بني األسرى في ظل تعمد واضح من االحتالل على عدم ادخال املستلزمات الطبية واللقاحات لألسرى.
في الختام، نجدد العهد والوفاء لكل الشهداء واألسرى باملضيّ على درب املقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة 

وتقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على كل شبٍر من فلسطني.
املجد والخلود لشعبنا وشهدائنا ولشهداء الحركة األسيرة.

و النصر لشعبنا !
 


