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األخوات واإلخوة أعضاء املؤمتر.
يرشفني أن أتوجه إليكم بأجمل آيات التربيك والتحيات عىل مشاركتكم يف هذا املؤمتر ،وعىل
انعقاده ،وأشكر اللجنة التحضريية وجهدها املميز ،واإلخوة يف نادي األسري الفلسطيني ونقابة املحامني
يف الرباط وكافة الهيئات واملؤسسات والشخصيات املشاركة.
اإلخوة واألخوات الكرام.
اسمحوا يل أن أتوجه بالتحية والتقدير من خالل هذا املؤمتر إىل الشعب العريب املغريب الشقيق
وكل قواه وأحزابه وتنظيامت املجتمع املدين ،وهذا املجتمع الذي دوى صوته وعال هتافه دوماً
لفلسطني وباسمها ،وإننا نستذكر دوماً وقفة الشعب املغريب الشقيق مبظاهراته املليونية والتضامن
مع فلسطني أثناء االنتفاضة املباركة وأثناء العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة ويف كل املناسبات
واألحداث التي تهم أمتنا العربية واإلسالمية ،األمر الذي يعرب عن مدى حيوية وعظمة هذا الشعب،
ومن خاللكم أتوجه بكل التحية والتقدير للشعب التونيس الشقيق آملني له أن ينعم بالخري والسالم
يف إطار نظام دميقراطي قائم عىل التسامح والتعددية واحرتام وصيانة حقوق اإلنسان.
كام أتوجه بتحية خاصة إىل الشعب الفلسطيني العظيم صانع الثورات واالنتفاضات وصاحب
السجل األسطوري يف الصمود أمام أسوأ وأبشع عدو عرفته البرشية وعرفه التاريخ املعارص ،هذا
العدو الذي ال يتورع عن ارتكاب املجازر ومواصلة العدوان ونهب األرض وإقامة وتوسيع املستوطنات
وتهويد مدينة القدس ،مدينة املدائن ودرة تاج رأس األمة ،كام يواصل سياسة االعتقال بحق أبناء
الشعب األعزل ،وهنا أؤكد مجدداً ما قلناه دوماً إن إرسائيل وحكوماتها املختلفة مل تأخذ يوماً قراراً
اسرتاتيجياً بالسالم ،وإن انتظار تحقيق االستقالل الوطني مبوافقة حكومة إرسائيل ما هو إال وهم،
واالستقالل الوطني للشعوب يتم انتزاعه بالتضحيات واملقاومة والصمود والكفاح ،وإن االستقالل
الوطني ننتزعه وال ننتظره ،والرهان عىل الواليات املتحدة األمريكية لن يجدي نفعاً ،فهي ليست راعية
للسالم وامنا راعية لالحتالل اإلرسائييل والعدوان واالستيطان.
يك يتمكن شعبنا من انتزاع حقوقه الوطنية فإن الخطوة األوىل يجب أن تكون يف إنهاء حالة
االنقسام املدمرة واملخجلة واملخزية ،وإنجاز املصالحة الوطنية الحقيقية والعودة لوثيقة األرسى
للوفاق الوطني باعتبارها القاسم املشرتك لشعبنا وفصائله الوطنية واإلسالمية ،ورضورة مواصلة طريق
املقاومة ،والعمل من أجل مزيد من تحقيق اإلنجازات واملكاسب واالعرتاف بقيام الدولة ،ومواصلة
العمل ملزيد من العزلة عىل إرسائيل عىل املستوى الدويل والرسمي والشعبي وعىل كافة املستويات
واملجاالت ،وكذلك مواصلة حملة مقاطعة املنتجات اإلرسائيلية بشكل شامل وعدم اقتصارها عىل
منتجات املستوطنات فقط.
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األخوات واإلخوة.
إن هذا املؤمتر الذي يأيت حلقة ومحطة تاريخية مهمة بعد املؤمتر الدويل لنرصة األرسى الذي
عقد يف الجزائر الشقيقة والذي حقق إنجازات مهمة ،فإننا نأمل من هذا املؤمتر أن يشكل نقلة
نوعية يف التضامن مع األرسى ويف انتزاع اعرتاف دويل باألرسى الفلسطينيني والعرب كأرسى حرب
واستقالل وطني ومقاتلني من أجل الحرية ،وكذلك من أجل العمل عىل فضح السياسة اإلرسائيلية
العدوانية واإلرهابية التي يتعرض لها األرسى بأشكال ال حرص وال حد لها ،وإننا نؤكد لكم أن إرادتنا
املستمدة من الله أوالً ،ومن إرادة شعبنا وأمتنا ثانياً ،مل ولن تنكرس ولن تضعف ولن تؤثر فينا وال يف
قناعاتنا وطريقنا ومبادئنا واستعدادنا للتضحية والفداء مهام بلغت اإلجراءات التعسفية واملامرسات
اإلرهابية بحقنا ،وأن األرسى سيبقون فرسان املقاومة واالنتفاضة ورموزاً للتضحية والفداء والعطاء
من أجل حرية وعودة واستقالل شعبنا وبالدنا ،وإننا عىل ثقة أن ليل االحتالل زائل وأن فجر الحرية
آت ٍ ال محالة ،وأن موعدنا يف القدس قريباً إن شاء الله.
وأمتنى ملؤمتركم التوفيق والنجاح
أخوكم مروان الربغويث
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بعث األمني العام للجبهة الشعبية األسري أحمد سعدات من خالل “حملة التضامن مع القائد
الوطني والقومي أحمد سعدات” رسالة إىل مؤمتر املغرب لألرسى من داخل زنزانة العزل يف سجون
االحتالل.
وفيام ييل نص رسالة سعدات:
أحييكم وأمثن كل الجهود التي ُبذلت لعقد هذا املؤمتر التضامني مع أرسى الحرية يف فلسطني،
وآمل أن ُيشكل محطة نوعية لفعل شعبي متقدم لنرصة قضيتنا وحقوقنا الوطنية كحلقة يف النضال
القومي واألممي من أجل الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان وتعبرياً عن وحدة كل املناضلني ضد
كل أشكال الظلم والقهر والطغيان والتمييز كسامت معارصة لإلمربيالية الجديدة.
مل تتعرض مقاومة شعب للتشويه والتشهري مثلام تعرضت املقاومة الفلسطينية ،كام مل يحظى
احتالل يف العامل بالدعم وال ِغطاء إلرهابه املنظم كام حظيت دولة االحتالل اإلرسائييل.
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