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وال بد أن يكون املجلس الجديد املنتخب هو صاحب القرار األوحد يف مصري فلسطني.

امللقاة عىل  املوضوع واملسئولية  الذي يدرك أهمية  الزعنون  األخ سليم  نبلغ  وبنسخة من هذا 
عاتق من يخل به، وسبق التواصل معه حول هذا املوضوع.

واقبلوا أطيب تحيايت.

د. سلامن أبو ستة.

مؤمتر حق العودة.

وثيقة رقم 86:

ثورة  هو  العريب  العامل  يف  يجري  ما  أن  فيها  يؤكد  الربغويث  ملروان  كلمة 
الفساد  وضد  الحقيقي،  واالستقالل  والدميوقراطية  الحرية  أجل  من 

واالستبداد86 ]مقتطفات[
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سلمية  مليونية  تظاهرة  “إطالق  الفلسطيني عىل  الشعب  البغويث،  مروان  األسري  القيادي  حّث 
كل  يف  الشعبية  واملنظامت  الفلسطينية  القوى  مبشاركة  القادم  )يونيو(  حزيران  من  الخامس  يف 
يريد  االحتالل”، و“الشعب  إنهاء  يريد  “الشعب  والقرى واملخيامت تحت شعار  املحافظات واملدن 

حرية وعودة واستقالل”.

الصحف  مع  بالتزامن  “الغد”  تنرشها  البغويث يف ترصيحات  دعا  العتقاله  التاسعة  الذكرى  ويف 
الفلسطينية “القدس”، “الحياة الجديدة”، “األيام” القوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية ومنظامت 
املجتمع املدين وشباب الحراك الشعبي إىل املشاركة يف مسرية الخامس من حزيران )يونيو( التاريخية 
“التي يجب أن تحتشد يف مراكز املدن والبلدات واملخيامت والقرى، خصوصًا يف القدس وتحت العلم 

الفلسطيني”.

وشدد عىل رضورة أن تستمر هذه الفعاليات يف اعتصامات سلمية حتى إنهاء االحتالل، الفتاً إىل 
أنه “ليس من حق أي قوة أمنية أن متنع أو تعيق مثل هذه املسريات واالعتصامات السلمية، بل إن 

من واجبها املساعدة يف ذلك”.

وقال البغويث يف الذكرى التاسعة ألرسه، إن ما يجري يف العامل العريب هو ثورة من أجل الحرية 
والديقراطية واالستقالل الحقيقي وضد الفساد واالستبداد، وانتصار الثورة يف تونس ومرص هو انتصار 

لفلسطني ولشعبها وقضيتها.

أننا نعيش هذه  الله  الربيع عقوداً طويلة، وأحمد  العربية انتظرت هذا  وأضاف: “إن الشعوب 
املرحلة الفاصلة يف تاريخ األمة العربية، وأنا عىل ثقة أن تحرر إرادة الشعوب العربية وانعتاقها من 
نري االستبداد والظلم والقهر سيؤدي إىل تضامن وإسناد غري مسبوق لكفاح الشعب الفلسطيني الذي 

دفع مثناً غالياً بسبب فشل وعجز وتقاعس النظام العريب الرسمي وتبعيته للسياسة األمريكية”.
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للقيادة  والسياسة  النهج  يف  تغيري  يقابله  أن  يستدعي  العريب  العامل  يف  التغيري  هذا  أن  واعتب 

الفلسطينية، والتوقف عن الرهان عىل ما يسمى بالرعاية األمريكية، وعىل ما يسمى بعملية السالم 

التجربة أثبتت  مفاوضات  وراء  اللهاث  عن  التوقف  وكذلك  سنوات،  منذ  ميتة  بالفعل  هي   التي 

فشلها.

وحيال ما تردده إرسائيل من أن أحداث العامل العريب دليل عىل أن االحتالل ليس سبب التوتر، قال 

العريب، هذه  العامل  البغويث: إرسائيل أكب الخارسين من سقوط أنظمة االستبداد والدكتاتوريات يف 

العربية من مساندة  الشعوب  املاضية، ومنعت  العقود  التي قدمت حامية إلرسائيل خالل  األنظمة 

النضال الفلسطيني، واالحتالل اإلرسائييل والسياسة العدوانية اإلرسائيلية هو السبب الجوهري للرصاع 

يف هذه املنطقة، ونهاية االحتالل وإقامة الدولة املستقلة ستكون أوىل مثار بل وزهرة الربيع العريب 

وثورة الحرية يف العامل العريب.

وأكد أهمية كل مبادرة تسعى من أجل إنهاء االنقسام وإنجاز املصالحة والوحدة الوطنية، الفتاً 

إىل أنه يجب الترسيع يف إنجاز املصالحة وإنجاح املبادرة ورضورة العودة لتنفيذ وثيقة األرسى للوفاق 

الوطني.

وقال إن “النظام املرصي السابق لعب دوراً سلبياً وكان نظاماً عاجزاً وأضعف بسياساته املوقف 

مبارك  ونظام  العدوان،  وسياسة  اإلرسائيلية  الغطرسة  زيادة  أسباب  أحد  وكان  والعريب،  الفلسطيني 

اكتفى بدور الوسيط يف الرصاع من دون أن يلعب دور املساند والداعم املطلق للنضال الفلسطيني، 

كام أنه مل يقم بالدور الكايف واملطلوب منه حيال العدوان واالستيطان والحصار الذي تعرض وما يزال 

الشعب والوطن الفلسطيني”.

ولفت إىل أن الثورة املرصية ستعيد ملرص دورها القيادي وثقلها العريب واإلقليمي والدويل، الفتاً 

إىل “أن حالة التهميش التي عاشتها مرص بسبب سياسات نظام مبارك ستنتهي، وستعود مرص ملكانتها 

القيادية التي ينتظرها العرب منذ عقود طويلة، ونحن عىل ثقة أن مرص الثورة لن تسمح إلرسائيل 

مواصلة االحتالل والعدوان واالستيطان والحصار”.

وقال “إن مرص الثورة سوف تتحرر من قيود كامب ديفيد ومن التبعية للسياسة األمريكية، ونحن 

نعرف جيداً أن مرص قدمت تضحيات جسيمة من أجل فلسطني، ونعلم أن فلسطني والقدس تسكن 

يف  فلسطني  ملنارصة  يتظاهرون  املرصيني  ماليني  نرى  أن  كبري  وأملنا  املرصيني،  كل  قلوب  يف  عميقاً 

الخامس من حزيران 2011، رفضاً لالحتالل اإلرسائييل”.
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