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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 259:

بيان صحفي للحركة اإلسالمية يف فلسطني املحتلة سنة 1948 حول اعتقال 
النائب أحمد عطون259

29 أيلول/ سبتمب 2011

بيان: الحرية لعطون.. 

نفذت أمس األول القوات الخاصة اإلرسائيلية مبختلف مسامياتها عملية قرصنة استهدفت النائب 

املقديس عن كتلة اإلصالح والتغيري أحمد عطون بعد عملية مفبكة حيث اختطف من خيمة االعتصام 

يف مقر الصليب األحمر يف منطقة الشيخ جراح يف مدينة القدس املحتلة، علامً أن املقر يتمتع بحصانة 

دبلوماسية وفقاً لألعراف الدولية. 

ومن الواضح أن هذه العملية الال أخالقية تعب وبوضوح عن “مكانة” املؤسسات الدولية لدى 

هذه الدولة التي قامت بفضل هذه املؤسسات، والتي ما تزال تتعاىل عىل قراراتها وتعتب املؤسسات 

الدولية وعىل رأسها األمم املتحدة بيت الظالم، كام عب عن ذلك رئيس وزراء هذه الدولة يف خطابه 

الخميس املايض أمام قيادات العامل. 

سياسات  وبوضوح  تكشف  اإلثنني  يوم  من  النهار  رابعة  يف  جرت  التي  االختطاف  عملية  إنَّ 

املؤسسة اإلرسائيلية تجاه القدس ومسعاها الدؤوب لتفريغ املدينة املقدسة من قياداتها السياسية 

 والدينية والوطنية، ومن نافلة القول اإلشارة إىل أن هذه العملية تضع املؤسسات الدولية ويف مقدمتها

األمم املتحدة أمام امتحان حقيقي يف كيفية احرتام هذه الدولة للمؤسسات الدولية التي هي ممثلة 

فيها. 

األحمر  الصليب  مقر  يف  يوماً   423 من  أكث  منذ  املعتصمون  النواب  وإخوانه  عطون  سيبقى 

رمزاً لنضال شعبنا الفلسطيني، الذي يرص عىل حقه يف العيش الكريم وعىل حقه الرشعي والديني 

واألخالقي والسيايس عىل كل ذرة من ذرات املدينة املقدسة، ولن ينفع هذه الدولة استكبارها ومكرها 

يف األرض، فاملكر السيئ ال يحيق إال بأهله، وإذا كانت ضامئر الدول الكبى قد جرى رشاؤها بالجملة 

واملفرق فإنَّ أحرار العامل كافة يقفون وراء نضال هؤالء النواب وينترصون لقضاياهم، والخارس من 

يخرس الشعوب. وما دروس الربيع العريب عن ساسة املؤسسة اإلرسائيلية ببعيد. 

يعلم الذين ظلموا أنهم إىل زوال، ولو أنه بقيت لغريهم ما وصلت إليهم ولكنه االستكبار والكب. 

إننا يف الحركة اإلسالمية إذ نحمل املؤسسة اإلرسائيلية تبعات هذا العمل األرعن وغري املسؤول 

فإننا نؤكد يف الوقت ذاته أنَّ أيام الظلم إىل زوال مهام طال أمدها وإن غداً لناظره قريب. 

الله أكب ولله الحمد. 
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