
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 148 النساء {لَّا يُِحبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وََكانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}

 في الّدعوة إلى اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل الّصهيوني بيان 

 ي سجون األنظمة العربيّةالفلسطينيين فوالمعتقلين 
 

 ه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الّدين؛ وبعد:هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم على سّيدان حمّمد وعلى آله وصحب احلمد

وابء الكوروان الذي اجتاح األرض كّلها ويهّدد حياة البشر  _ ففي ظّل هذه األزمة اليت تضرب أركان العامل كّله، وهذا الوابء
ختالف هتمهم وقضاايهم   كثرٌي من األنظمة إىل اإلفراج عن السجناء على اع  سار  ت    _ وأعلنته منظمة الّصحة العاملّية وابء عامليًّا

اإلبقاء على   يف التقارب يف املكان؛ بينما ميعن الكيان الّصهيويّن عن يف ظّل ما يتهّدد حياهتم بسبب تفّشي العدوى الّناتج 
ب  آالف األسرى يف زانزين األسر، وتصّر العديد  من األنظمة العربّية على اإلبقاء على املئات من املعتقلني الفلسطينّيني والعر 

 الذين ال جرم هلم سوى العمل خلدمة قضّية فلسطني ومقاومة االحتالل والعدوان.

 مام هذه الكارثة الكبرية الواقعة واملتوّقعة نؤّكد على اآليت: أوإنّنا يف هيئة علماء فلسطني يف اخلارج 

، فهذا الكيان يقف اليوم عاجزًا  تهمعلى صحّ لألسرى : حتّذر اهليئة من خماطر االستمرار يف اعتقال الكيان الّصهيوين أّوالً 
عن محاية مستوطنيه وجنوده إاّل من خالل فرض إجراءات مشّددة حتول دون جتّمع الّناس؛ فكيف هو احلال إذن مع تكّدس  

 ؟!ة الّصحّية من هذا الوابء اخلطري قة تفتقر ألدىن شروط احلمايضيّ  األسرى يف سجون  

قال تعاىل:  ؛ سرى يف السجون الّصهيونّية ضراًب من القتل عن سبق إصرار  وقصداأل  وإّن اهليئة تعّد اإلمعان يف اإلبقاء على 
َنا َعَلىَٰ َبِن  إ ْسَرائ يَل أَنَّه  َمن قَ َتَل نَ ْفًسا ب َغرْي  نَ ْفس  أَْو َفَساد  يف  اأْلَْرض   ل َك َكتَ ب ْ ْن َأْجل  ذََٰ يًعا َوَمْن َأْحَياهَ "م  َا قَ َتَل النَّاَس َجَ  ا   َفَكَأَّنَّ

ن ْه م بَ ْعَد ذََٰ  ْلبَ يّ َنات  ُث َّ إ نَّ َكث ريًا مّ  يًعا َوَلَقْد َجاَءهْت ْم ر س ل َنا اب  َا َأْحَيا النَّاَس َجَ   113ل َك يف  اأْلَْرض  َلم ْسر ف وَن" املائدة:َفَكَأَّنَّ
 

 اليوم جزاًء على مقاومتهم لالحتالل  : تؤّكد اهليئة على أّن هؤالء األسرى الذين يقبعون يف سجون االحتالل الّصهيوينّ ثانيًا
ومكاهنم هو بيوهتم ال الّسجون الظّاملة، ولئن كانت األنظمة املختلفة قد سارعت إىل   ،الغاشم هم أشرف الّناس وأكرمهم

إطالق سراح السجناء اجلنائّيني حفاظًا على حياهتم فإّن هؤالء األسرى هم أوىل الّناس أبن يكونوا يف مقّدمة من يطلق  
 فهم سياج األوطان وسورها احلامي. ؛سراحهم للحفاظ على حياهتم

 

 



 

 

: تذّكر  اهليئة  ابملئات من املعتقلني الفلسطينّيني والعرب القابعني يف سجون عدد من األنظمة العربّية بتهمة دعم املقاومة  ثالثًا
هّدد حياهتم يف ظّل تسارع تفّشي هذا  ونصرة قضّية فلسطني وخدمة الّشعب الفلسطيِن، وتؤّكد على أّن خطًرا حقيقيًّا يت

 الوابء يف دول العامل كّلها ومنها الّدول اليت تعتقلهم.
 

: تطالب اهليئة أهل الرأي والقرار من احلّكام والعلماء والسياسيني واإلعالميني إىل الّتحرك بكل ما يف وسعهم لتسليط  رابعًا
ني نتيجة تفّشي وابء الكوروان وضرورة العمل على اإلطالق الفورّي  الّضوء على املخاطر احملدقة هبؤالء األسرى واملعتقل

 : "فّكوا العاين وأطعموا اجلائع وعودوا املريض" أخرجه البخاريقال رسول هللا  ؛  لسراحهم
 

أبنَّ هؤالء الفلسطينيني كانوا على الدوام يف    : تذّكر اهليئة األنظمة العربّية اليت تعتقل الفلسطينيني بتهمة دعم املقاومةخامًسا
غاية احلرص على البلدان اليت يقيمون فيها وعلى أمنها وشعبها، وتدعو اهليئة أصحاب القرار يف هذه األنظمة إىل الّتفّكر  

وأّن الواجب اليوم هو الفرار إىل ابب   ،كّله اليوم من جتليات قدرة هللا تعاىل وعجز املخلوقني أمام خالقهمفيما يعيشه العامل  
قال تعاىل:  ؛  هللا تعاىل ورّد املظامل ورفع الظلم، وإّن أوىل خطوات التوبة هلل تعاىل ورفع الظلم هو إطالق سراح هؤالء املظلومني 

َن اْلَعَذاب  " ع وَن" السجدة:َولَن ذ يَقن َّه م مّ   21 اأْلَْدىَنَٰ د وَن اْلَعَذاب  اأْلَْكََب  َلَعلَّه ْم يَ ْرج 
 

: تطالب اهليئة املنّظمات الّدولّية ويف مقّدمتها منّظمات حقوق اإلنسان واملنّظمات املدافعة عن احلراّيت إىل الّتحّرك  سادًسا
والّضغط على األنظمة اليت تعتقل الفلسطينيني ظلًما وعدوااًن  العاجل والّسريع للضغط على الكيان الّصهيوين وفضح إجرامه،  

 . للكيان الّصهيوين خدمةً 
 

: تدعو اهليئة األنظمة السياسّية كّلها إىل اإلفراج الفوري عن َجيع املعتقلني املظلومني ويف مقدمتهم العلماء والدعاة  سابعًا
قال تعاىل:   ؛تحام األنظمة مع شعوهبا وزمان االعتبار آبايت هللا تعاىلومعتقلو الرّأي واملطالبون حبريتهم وكرامتهم، فهذا أوان ال

آْلاَيت  إ الَّ ََتْو يًفا" اإلسراء:" ل  اب   59َوَما ن  ْرس 

 واحلمد هلل رب العاملني

 هيئة علماء فلسطني يف اخلارج 
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