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بسم الله الرحمن الرحيم
نحمد الله عىل سالمتكم عائدين سالمني غامنني ،ألهلكم إلخوانكم لبلدكم بعد هذه الغيبة القرصية
التي فرضت عليكم ألنكم مناضلون مجاهدون يف سبيل الله والوطن ،ونرجو الله سبحانه وتعاىل
أن مين علينا لرنى باقي أخواتنا وإخواننا محررين مثلكم يف هذه الساحة إن شاء الله.
أيها األخوة واألخوات...
كانت قضيتكم وال زالت يف قلوبنا يف عقولنا يف وجداننا حيثام حللنا يف كل مكان يف كل محفل
عريب أو دويل ،ال هم لنا إال أخوتنا وإخواننا األرسى وها نحن نرى كوكبة منهم اآلن واآليت إن شاء الله
قريب وقريب جداً.
سرنى إن شاء الله قريباً وهنا األخ مروان الربغويث واألخ أحمد سعدات الذين نتمنى له الشفاء
العاجل ،ونريد أن نرى إن شاء الله إبراهيم حامد أيضاً ،وعباس السيد وكل أسري وأسرية عائدين
محررين إىل الوطن بإذن الله.
أيها األخوات واألخوة...
ال بد لنا يف هذه املناسبة من أن نحيي أخوتنا يف مرص العزيزة ،التي بذلت كل الجهود إلطالق
رساح أخوتنا وأخواتنا وال بد لنا أن نحيي مرص العزيزة ،التي بذلت كل الجهود إلمتام املصالحة
الوطنية الفلسطينية ،نقول لكم أيها األخوة واألخوات :إن املصالحة بدأت من عندكم من السجون
من وثيقة العمل الوطني ،وأنتم قدتم املصالحة حتى وصلت إىل [ما] وصلت إليه وستنجز بإذن الله.
أيتها األخوات أيها األخوة...
نحن نعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ،ونحن نقول لكم إن
املفاوضات القادمة ستبنى عىل أساس دولة عىل حدود العام  ،1967وال بد من وقف كامل لالستيطان
وال بد أن تكون قضية األرسى يف األولويات ،وال أذيع رساً إذا قلت إن هناك اتفاقاً بيننا وبني الحكومة
اإلرسائيلية عىل دفعة جديدة متاثل هذه الدفعة بعد أن تنتهي إن شاء الله ،ولذلك نطالبهم أن يفوا
بعهدهم إذا كان العهد عندهم مسؤوالً.
نحن اآلن أيها األخوة ونحن نعمل يف كل االتجاهات إطالق رساح األرسى واملفاوضات ونبني
مؤسسات الدولة لتكون جاهزة عندما يعلن االستقالل إن شاء الله ،وأحب أن أقول لكم إن لدينا
مؤسسات ليست موجودة يف كثري من دول العامل.
أيها األخوة أيتها األخوات...
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أهلكم وإخوانكم يف الوطن ويف الشتات ويف كل العامل ينظرون إليكم فرحني مرسورين سعداء
فتحية لهم تحية إكبار لهم فهم معكم يف كل مكان ،ولكن أقول لكم إن الفضل كل الفضل ،بعد الله
لشهدائنا األبرار الذين نرتحم عليهم ،والذين نطلب لهم من الله الرحمة والغفران.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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دولة األخ أبو العبد د .إسامعيل هنية ،معايل األخ الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس
املجلس الترشيعي ،اإلخوة النواب أعضاء املجلس الترشيعي ،األخوات واإلخوة املحتفى بهم األسريات
واألرسى املحررين ،اإلخوة يف الفصائل الفلسطينية ،أهلنا يف أهايل األرسى ،وممثيل املؤسسات املدنية
والشخصيات والفعاليات الوطنية .األخوات واإلخوة الحضور كل باسمه ولقبه ،يسعدين أن أنقل لكم
تحيات وتهاين األخ الرئيس القائد أبو مازن محمود عباس .والذي هو منشغل اآلن احتفاءً باستقبال
األرسى املحررين يف الجزء اآلخر من الوطن وهو يعاهدكم مبصداقيته املعهودة عىل استمرار النضال
والكفاح واملقاومة حتى تحقيق كل حقوقنا الوطنية املرشوعة ومن بينها تحرير كل أرسانا من سجون
االحتالل.
األخوات واإلخوة األعزاء لقد عاش شعبنا أياماً وسنني صعبة من الفقر والجوع والحزن واألمل
عىل فقد األحبة فكانت أيام الفرح قليلة يف حياته لكنه بالرغم من كل ذلك كان أبياً شامخاً مل يفقد
األمل يف الفرح ومل تفقد بوصلته وجهتها نحو القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطني ،وألن شعبنا مل
يفقد األمل يف الفرح فها نحن اليوم نعيش فرحة هذا العرس الفلسطيني الكبري ،عرس تحرير أسرياتنا
املاجدات وأرسانا البواسل من سجون االحتالل ،نعم إنها فرحة شعبنا كل شعبنا يف الوطن والشتات
بتحريركم أيها األرسى األبطال هذه الفرحة التي ال تفوقها من مثيالتها فرحة إال فرحة تحرير كل
األرسى البواسل من سجون االحتالل.
إخواين األرسى املحررين وإخواين الذين ما زالوا يعانون عتمة الزنازين وسطوة الجالد ،وينتظرون
التحرير ،إن تحريركم دين يف رقابنا جميعاً نحن الفلسطينيني عنارص وكوادر وقيادات ألنكم أنتم
الذين أشعلتم شعلة الجهاد والنضال يف أحلك دياجري الظالم ،وحولتم املعتقالت إىل أكادمييات للثورة
واملقاومة ،وتحريركم واجب وطني وال ميكن أن يكون سالم واستقرار بدون تحريركم جميعاً ،بوركتم
أيها اإلخوة وبورك كل رفاقكم الصامدين داخل األرس.
بوركت سواعد األبطال من إخوانكم الذين آلوا عىل أنفسهم إال أن يهدوا شعبنا هذه الفرحة،
ورحم الله من قىض نحبه شهيداً يف سبيل إرغام املحتل عىل تحريركم ،بورك شعبنا البطل ،الذي صمد
سنني طوال وتحمل الحصار والحرب وقصف القنابل والصواريخ والفسفور األبيض من أجل هذا
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