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  احلضور الكرام،

بيـت العـرب     العربيـة  الـدول  جامعـة  رحاب في بكم أرحب أن يسعدني  

 الـذي  الكتـاب  وهـو " وآمـال  آالم الفلـسطينيون  رىاألس "كتاب إطالق بمناسبة

 سـجون  فـي  والعـرب  الفلـسطينيين  األسـرى  معانـاة  شـدة  طياته في يحمل

 والذي قام بتأليفه األسير المحـرر عبـد الناصـر فروانـة،             اإلسرائيلي، االحتالل

ونتمنى أن يصل هذا الكتاب إلى أيدي المنظمـات اإلنـسانية الرسـمية للوقـوف               

ة األسـرى والمعتقلـين الفلـسطينيين والعـرب فـي سـجون             ومساندة قضي مع  

  .االحتالل اإلسرائيلي

  السيدات والسادة،

 هـذا  إطـالق  علـى  العربيـة  الـدول  لجامعـة  العامة األمانة حرصت لقد  

 قـضية األسـرى     بعدالـة  العميـق  واهتمامهاإيمانها   من انطالقاً يالتوثيق الكتاب

 وإنهائـه  االحـتالل  مقاومـة  فـي  الفلسطيني الشعب حق تجسد التي والمعتقلين

وإن هـذه القـضية      الـشرقية،  القـدس  وعاصـمتها  الفلـسطينية  الدولة وإقامة

 لقـاءاتي  كافـة  فـي  ثارتهـا إ علـى  وأحـرص  اهتمامـاتي العادلة علـى رأس     

الدوليـة   الشخـصيات  كافـة  إلـى  عدة مراسالت لي وكانت السياسية وتحركاتي

رئـيس  و نـسان اإل حقـوق  ضومفـو  مـون  كي بان السيد وخاصة العالقة ذات

 وضـرورة  سـراحهم  بـإطالق فيهـا    أطالـب  األحمـر  للـصليب  الدولية اللجنة

  .اإلنسانية كرامتهم على المحافظة

 جامعـة  مجلـس ، فقـد أقـر      باألسـرى  العربـي  االهتمـام  لمدى تجسيداً  

 2008 مـارس  دمـشق  فـي  القمـة  مـستوى  علـى  عقـد  الذي العربية الدول

 األســرى مــع للتــضامن عربيــاً يومــاً عــام كــل مــن 17/4 يــوم اعتبــار
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 لمـؤتمر ا اسـتذكر كمـا    اإلسـرائيلي،  االحـتالل  سجون في والعرب ينيالفلسطين

 االحــتالل ســجون فــي والعــرب الفلــسطينيين والمعتقلــين لألســرى الــدولي

 العربيـة  الـدول  جامعـة  رعايـة  تحـت  2012 بغداد في عقد الذي اإلسرائيلي

 بـإعالن  أعمالـه  أنهـى  والـذي  28/3/2010 بتـاريخ  سرت قمة لقرار تنفيذاً

 والعـرب  الفلـسطينيين  األسـرى  لـدعم  عربي صندوق نشاءإ تضمن الذي بغداد

 جمهوريـة  تبرعـت  وقـد   االحـتالل  سـجون  من المحررين وتأهيل وعائالتهم

 مجلـس  تـشكيل  وتـم  الـصندوق  لهـذا  دوالر مليـون  2 بمبلغ الشقيق العراق

 والممثليـة  فلـسطين  لدولـة  الدائمـة  المندوبيـة  بعـضوية  بالـصندوق  خاص

 المحتلـة  العربيـة  واألراضـي  فلـسطين  وقطـاع  العـراق  لجمهوريـة  الدائمة

 المقدمـة  الطلبـات  تلقـي  يتـولى  العامـة،  األمانة في رياواإلد المالي والقطاع

 األسـرى  تأهيـل  بإعـادة  فلـسطين  دولـة  فـي  والمحررين األسرى وزارة من

 األسـرى  مـن  لعـدد  مـساعدة  مـشروعي  تمويـل  تم وقد. وإقرارها المحررين

  .دوالر ألف 150 و أمريكي دوالر ألف 580 بمبلغي

 ،احلضور السادة

 فـي  ومـشاركتكم  الكـريم  حـضوركم  علـى  وتقـديري  شكري لكم أكرر  

 لقـضية  والمـساندة  الـدعم  مـن  بمزيـد  آمـالً  الهـام  الكتاب هذا إطالق فعالية

  .الفلسطينية القضية مكونات من وغيرها األسرى

  ،وبركاته اهللا ورحمة يكمعل والسالم
  
  
  
  
  
  
  

Is-Speech-5(4)  

  


