
مرحبا بكم أيها األحرار، أتوّجه اليكم باسمي أنور ياسني األسير املحّرر من السجون اإلسرائيلية بالتحية الى أعضاء 
الحملة املوحدة من أجل اطالق سراح األسير البطل جورج عبداهلل من السجون الفرنسية، املتضامنني مع األسرى 

الفلسطينيني بداخل السجون اإلسرائيلية، أتوّجه بالتحية لكل حّر فيكم لكل األعضاء املتضامنني معنا في هذه الحملة على 
امتداد الوطن العربي والعالم وأقول لكم أننا فخورين بالتواصل معكم وتحية ملن كان السبب بهذا التواصل الرفيقة ريتا 

تحية لك وعبرك لكل األبطال لكل األحرار املوجودين حولك واملتضامنني معنا 
نحن نتحدث في هذه املناسبة عن وجود أكثر من 4400 أسير فلسطيني داخل السجون اإلسرائيلية وهناك ما يقارب 

140 طفل تحت سن الثامنة عشر عامـاً وهناك بعضهم ال يتجاوز الثالثة عشر عامـاً، نحن نتحدث عن 450 أسير مصاب 
بأمراض خطرة، بأمراض بحاجة الى عناية طبية فورية وال يتلقون هذه العناية وحياتهم معرضة للخطر، هناك سياسة 
اهمال طبي متعّمد من قبل االحتالل اإلسرائيلي لألسرى، نحن نتحدث عن وجود أكثر من 35 أسير معتقلني ما قبل 

اتفاقية أوسلو وهناك ما يقارب 13 أسير منهم معتقلني منذ أكثر من 30 عامـاً أقدمهم األسير البطل نائل البرغوثي وهناك 
أيضـاّ األسيران كريم وماهر يونس املعتقلني منذ اكثر من 37 عام. 

نحن نتحدث عن ما يقارب عن 36 أسيرة بداخل السجون اإلسرائيلية، نحن نتحدث عن 400 أسير أصيبوا بفيروس 
كورونا بداخل السجون وال يتلقون العالجات الالزمة ما أدى الى استشهاد العديد منهم وأخرهم الشهيد كمال أبو وعد 

وباستشهاده يزيد عدد الشهداء بداخل السجون اإلسرائيلية منذ عام 1967 عن 226 شهيد وهناك العشرات ال بل املئات 
من استشهدوا بعد تحررهم من السجون نتيجة مضاعفات أمراض أصيبوا بها أو زرعت بأجسادهم داخل السجون 

اإلسرائيلية.

من جهتنا كمتضامنني مع قضية األسرى نتوّجه بالتحية لكم، نتوجه عبر هذا الفيديو بالتحية الى كل املتضامنني 
املشاركني بمختلف النشاطات التي ستحي يوم األسير الفلسطيني في 17 نيسان ونتوجه الى املؤسسات، الدولية 

املستقيلة من دورها اإلنساني في هذه الفترة، ومنظمات حقوق االنسان الى القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها والزام 
االحتالل اإلسرائيلي باالتفاقيات الدولية واملعاهدات واملواثيق الدولية والزامها بالتعاطي بهذه املواضيع مع أبطالنا 

األسرى في السجون اإلسرائيلية.
شكراً لكل من يتضامن معنا في هذه الحملة، تحياتنا لكم فرداّ فرداّ ونهتف معـاّ بصوت واحد الحرية ألسرى الحرية 

الفلسطينيني في داخل السجون اإلسرائيلية.


