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 أبطال الحريةو  رسالة إلى األسرى البواسل
 في السجون والمعتقالت الصهيونية

 

وعموم األسرى   ف سرهوا اترليل   اإلخوة األبطال أسرى  رىة  اجهاا  اإلسري ف  ف  طيرط   
 و لي  و ليات...  رجاًت ونياءً 

  حمو  قا ري يعقوب   عار رررر عبد هللا  حمو     حمد قاسررررر عار رررر اإلخوة األسررررى  األرىار  
 .اجزب دي حمد زةىيا   نفيعاتيعقوب ا نا ل   ةممهف ؤا   أيار

 اجييم عطيكر وررم  هللا تعاجى وبىةاته
أتوجه إجيكر بلحي  اجعزة واجكىا    وأرسررررل جكر  ي نيررررير اجحىي  اجعط ل سرررريً ا رارأا ت تيررررلطيي أا 

 تمني وصوجه قضباا اجزنازي  واجمعلقيت.
 أخواتف اجمقاو ات اجىائدات... ...بطالاأل وا اجمقاو  إخوتف

وعطى جدارتكر  ف اجهيررررريم   عطى تضرررررحياتكر واجثناء اجشررررركى  رت ييرررررعنف إت أا أجزل جك  بداي 
وصررريب  إرا تكر وعزيملكر  وعطى تباتكر   صررربىةراجيرررهان   اجيرررااين   وعطى جم ل  قيا ة  عىةلكر  رررد

 ... عكرتعاجى سبحانه و وإيمانكر بأا هللا   و ثابىتكر
وةطف أ ل أا   رسرررراجلف    شررررىعس بكلاب  اسررررلهمعس ن يررررف  وأنطقس اجعناا جقطبف وعقطف  و قد ج

  ورتر األسرررررريئ اجشررررررائك  واجق و    ورتر اجعزلييررررررل  ضررررررموناا إجى  يررررررا عكر  رتر اجحواجز واجع بات
باجحىي   وتى طوا بأتواب اجيررررررررررررح  سررررررررررررائًي هللا سرررررررررررربحانه وتعاجى أا نىا ر قىيًبا وأنلر تنعموا  ...واجحدو 

 ا واجزنازي ...و واجعافي   وتعانقوا أ طكر وأربلكر وذويكر خارج جدراا اجيه
 م  جا  ع  تىجم  جغ  اجقطب واجعقل  ًعا  عاجًزا  أقفأ ام تزارر األ كار  واخليط اجمشررررراعى  و 

واجمها دات  اجمها دي  خ ىة  جمخانب  نخب   م زة    اجمقاو    واجمقاو ات  ور وز    أشررعى باجيررعا ة
ةل ب ل إجى  س اجحاج  بأأنكر   ي إ را فاجلقيرررررر ى واجعهز تها كر  ب ي يؤجمنف شررررررعور و   جا  أخى  
 ف  علقل انلابنف شررررعور عشررررله قد و ..  ف أسررررىت وقس  مك .ى ق و ةر وتحىيىةر  كيررررتاجهاو     أجل 

األسى   أو ات  ةىتوت  1982 جطبناا عامخيل اجلياح اجعدو اجيا ونف   ر   ذقس نعر األسى أنيار
جطخىوج    اجيه  اج ي     اجهمى  وتىقبار عمطيات اجلبا ل عطى أرى    وتوقار إجى اجحىي    ف تطك اج لىة

 .اجقضبااخارج وأنس  ا ت تيلطيي تحيطيه وتكليب     االعطر اجلف ت اعلبىته ر ناا  درس  اجمقاو   
قل أس ى لاجمع ت ييبحا أ   ذجك إجى  درس   وجك  األ ر ربما ييلطيي اجبعض تحويل اجيه  

 أس ى  ف سه  ذاته!  ف سهنه  وةر    رى   ن يه  ويعيش راج  األسى  ىت  ؛  كر    أس ى رى  
 اجوتى. وسوح اجقلال  يا ي  ووقعوا  ف األسى و ر  ف وجبوا نداء اجهاا   يا    ر عوا جواء اجمقاو   

وإجى أبطال "ن ق اجحىي " اجمقاو    اجمبدع   اج ي    يكررسرررررررراج  إج هأوجأا إنه جشررررررررىي ع ير جف 
شرررمس  جار  و عول إرا تار  جيعانقواو عقبيررر ىة و   انلزعوا رىيلار بأظ ار ر وأشررر ار ع ونار  وأنا ل  كى ر
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 طيرررررررط   وأز ار اجبىتقال و ر و ف تنيررررررره بخ وناا اج  بي  وشررررررراح اجعزة واإلباء  ويلنيرررررررموا عب ى اجحىي  
نوا  ف سررررررهل تاريخنا اجمشررررررىي إنهاًزا ت سررررررابق جه  وبىاءة  يلنقطوا ب   بيررررررات ناا ورقوجاا ورواب اا  ويدو 

 ... ىب  قاسي يوجاوا جمن و له األ ني    و يي بوا اجعدو وجنو   بيد    دوي اخلىات ت ن  ى جاا  و 
 اررى أ ررتر اجق و   أنل اررى أ رواعلزاز  أنل بكل تق وأنلر  ف سررررررررهوا اجعدو و علقيته    رأقول جك
رتر أنف اجعدو... أنلر    يهعل اجيرررره  يضرررر ق عطى اجيررررهاا أ ثى  ما يضرررر ق ار رى أ ررتر اجعزل  أنل

وعقطكر  تطو وا  ف أنحائاا ب كىةر اجثاقب  عطيكر  وأنلر    ييررررررررررلطيي تحويل اجعزل إجى بار     اجحىي 
 اجميلن ى وخياجكر اجىرب  وتناطوا    عاجمكر  ا ت ييلطيي  عى له اجكث ىوا    اجططقاء...

 ى  اجم اق  وربما  و ةاجعطقر أو أشرررد    وت ى     اجيرررهوا  ف سررره  عيرررقيا   ربما نعر اجعزل
ا   اإلصررررررراب   أو وجك   ا ت شرررررررك فيه أا اتعلقال  و أرد ارلماتت اجمقاو    اجلف     رررررررمناا أيضرررررررً

 إنه يون   ن يه ويا ئاا    م  يأخ  عطى عاتقه رمل  شىوت اجمقاو   واجي ى  ف  رب اجهاا ... اجشاا ة
تعاجى أنه يخلار جنا وإيماننا ويق ننا باهلل أو شرررا ًدا...   أو جىيًحا  أسررر ًىا  أا ييررربحع ير  ف جن ل شرررىي 

 ما أصرررابنا جر يك  جيخطئنا   ويملحننا بما نيرررلطيي تحمطه. نا  ا فيه اجخ ى  ائًما  ويبلط نا بما فيه األجى ج
و ا أخطأنا جر يك  جييرر بنا  وجو اجلمي اإلنس واجه  عطى أا يضررىونا بشررفء ج  يضررىونا إت بشررفء قد 

 عطى أا ين عونا بشفء ج  ين عونا إت بشفء قد ةلبه هللا جنا.  عط نا  وجو اجلمعوا لبه هللا
ع   د  تقديىنا جهاا ةر و قاو لكر  ونح  ندرئ أا وجو ةر  ربى جكأا أع ف رسررررررررررراجلف      أو   

  و سرربب وجو ةر  ف   ا األسررى.  جهاجموجع  اجمواجا   ي اجعدو  وتوجيه اجضررىبات صرر وي  قد    ف 
ج وتذي   وعزيملكر اجلف ت تط  . وأنا وج جك نح  ُنكبى شهاعلكر وتضحياتكر  وصبىةر اجهم ل  وإرا تكر ا

تناجوا وي سررررر  وأنكر سرررررلخىجوا     علقيتكر شرررررا خف اجاا ات  و ت  حاج  بأا اجنيرررررى  ت  يق   عطى 
ييررهل اجلاريص صرر حات  شررىق  وي وأا شررعبكر سرر نيرر كر  وسرر أ ررعاً ا  ضرراع   جاا ةر عند هللا  تواب

... وإبداعاتكر جألجيال اجملعاقب  س بطوتتكردر    وسررررررروي تُ ونور بحىوي    ذ بجلضرررررررحياتكر اجمشرررررررى   
 صدورنا  وج  يخ جكر هللا تعاجى.عطى   أنلر تاج  خى عطى رؤوسنا  ووشاح عز  

عطى تى   ًعا ق و  اتعلقال  نلهول  اجقىيب بكر  ف رراب اجحىي  وقد تكيررررررررررىت وعطى أ ل اجطقاء
 .  ونيطف  ف اجميهد األقيى اجمبارئ صية اجشكى واتبلاال طيط   اجحب ب  وقد تحىرت    اترليل

 . عوانا أا اجحمد هلل رب اجعاجم  و خى 
 .َسَيٌم َقْوًت ِ ْ  َرب   َرِرير  و  أسلو ةر هللا اج ي ت تضيي و ائعه

 

  مثل رىة  اجهاا  اإلسي ف  ف جبناا 
 إرياا عطايا
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