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 -صّرح مصدر مسئول يف املكتب اإلعالمي مبا يلي:

 
  «العنُي بالعني، واألسُر باألسر»

يف يوم األسري الفلسطيين مجاهري شعبنا إىل إسناد يدعو تيار املقاومة والتحرير يف حركة "فتح" مجاهري شعبنا الفلسطيين 

إضراب الكرامة الذي بدأه صباح اليوم أسرى احلرية يف معتقالت وسجون العدو الصهيوني، وإىل إحياء يوم األسري 

وبكل الفعاليات املمكنة وتصعيدها، إن هذا امللف الرئيس يف نضاالت شعبنا الفلسطيين يف كافة أماكن تواجد أبناء شعبنا 

والذي يشكل أحد أبرز عناوين صمود شعبنا وثباته على مبدأ املطالبة حبقوقه املشروعة كاملة غري منقوصة وال حمسومة، 

انفكوا خيوضون نضاالتهم هو نفسه الذي يشكل عنوان الكرامة الوطنية اليت حيمل مشعلها أسرى احلرية والذين ما 

ومقاومتهم داخل أقبية وزنازين العدو ويف صراع واشتباك دائم معه، مل  يتوانوا حلظة واحدة عن نضاهلم الوطين ومل يفّرطوا 

 يف ثقة شعبهم وال ركعوا لغطرسة العدو وفاشيته وأساليبه القمعية اجلبانة.

 

 سرى كانت دوما تتم مببادلة العدو فقط بأسراه أو جثث جنوده، والذي ويف هذا اليوم الذي نستذكر فيه حترير دفعات من األ

 لذاأكد مبا ال يدع جماال للشك أن هذا العدو ال يعطي إال عن يد وهو صاغر عندما يضطر اضطرارا لذلك حتت إرادة املقاومة و

 أن تأخذ طريقها إىل واجبها يف أسر اجلنود الصهاينة  كافة  األجنحة واألذرع العسكرية لفصائل املقاومة أخوتنا يف فإننا نهيب ب

 شربًاولو  م يف امليدان ألنه الطريق الوحيد لتحرير أبطالنا األسرى كما ثبت دائما، أما غري هذا الطريق فقد ثبت أنه كما ال يقدِّ

 باحلرية عن هذه الطرق اليت ال يعّول عليهار ولو أسريًا واحدا طيلة عشرين عاما من عمر األسر املوعود من األرض، فإنه ال حيرِّ 

 العدو وال إنسانيته، فهو بعد أن متَّ  قضية وطنية جامعة ال حتتاج إال تشمرياًًً عن الزنود ومواجهة صلف هذاهي  إن قضية األسر

 بد من الرد عليه إن  تيادية والاسرتد شاليطه  أصبح يتفنن يف أساليب قمع أبطالنا األسرى واستهداف أهم مقومات حياتهم االعو

 غدا. وليس أمكن اليوم

 

 

 وإنها لثورة حتى النصر،،،،،
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