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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
سجن هداريم /زنزانة رقم 28

وثيقة رقم :19

رسالة من أمني عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات إىل مؤمتر املغرب
19
للتضامن مع األرسى يف سجون االحتالل اإلرسائييل
 25كانون الثاين /يناير 2011

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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ففي ظل هيمنة اإلمربيالية عىل القرار السيايس الدويل وإطالق حربها عىل الشعوب تحت غطاء
مكافحة اإلرهاب .يف هذه الظروف أصبح االحتالل يشكل أسوأ شكل إلرهاب الدولة املنظم وأصبحت
املقاومة املرشوعة لشعبنا إرهاباً واملقاوم الفلسطيني شهيداً أو أسرياً إرهابياً ينبغي اغتياله أو أرس
حريته.
ولكن وبرغم ضخامة القوة وتنوعها التي ميلكها التحالف اإلمربيايل الصهيوين فلن يحول هذا دون
اتساع رقعة التنديد الشعبي الدويل بجرائم االحتالل ومنارصة نضالنا وحقوقنا الوطنية وذلك بفعل
عدالة قضيتنا أوالً وفظاعة جرائم االحتالل ثانياً وأخرياً .وما يؤكد هذا الدور املميز للحركات الشعبية
وحركات التضامن الدويل التي اندفعت لتشاركنا املعاناة والنضال املشرتك مام أدى إىل استشهاد
البعض منهم كشأن املناضلة األممية راشيل كوري.
من هنا تأيت أهمية مؤمتركم يف سلسلة املؤمترات الشعبية ،وبعيد ًا عن التفاصيل التي تحملها
تقارير املؤسسات الحقوقية ا ُملختصة وتزخر بشتى أنواع االنتهاكات لحقوق اإلنسان واألرسى ،ومع
خم التأييد الشعبي الدويل إىل حالة ضغط
أهمية كل ذلك أعتقد أن وظيفة هذا املؤمتر أن ُيحول َز ْ
عىل الحكومات يف الدول املتنفذة ،أو املسيطرة عىل القرار السيايس الدويل إللزام إرسائيل عىل احرتام
القانون الدويل وتأمني الحامية الدولية ألرسى شعبنا ولشعبنا بشكل عام ،عىل طريق متكينه من
مامرسة حقه يف تقرير املصري وإنهاء االحتالل وبناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئني
إىل أرضهم التي ُشدوا منها ،وعىل املستوى املبارش وبكلامت موجزة مطلوب إعادة االعتبار ملكانة
املقاومة الفلسطينية ورشعيتها ،وانسجاماً مع القانون الدويل وملكانة املقاومة الفلسطينية واألسري
كمقاوم من أجل الحرية وأسري حرب عادلة وفق القوانني الدولية .كام أؤكد عىل أهمية ورضورة
املنحى القانوين والدويل ملؤمتركم مبا يخدم قضية األرسى يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
يف هذا السياق أعتقد أنكم تشاركونا الرأي أن وجود املئات يف سجون فلسطينية عىل خلفية
االنقسام أو مقاومة االحتالل أو التعبري عن الرأي يف الضفة والقطاع ُيضعف بشكلٍ كبري ُكل الجهو ْد
واملبادرات الصادقة لدعم أرسى شعبنا وقضيتنا بشكل عام لذا آمل أن يصدُ ر عن مؤمتركم دعوة
حازمة إلنهاء ملف االعتقال السيايس وتحرميه وتشكيل لجنة ملتابعة هذا امللف يف فلسطني لتوفري
املناخات للحوار الوطني الدميقراطي الحضاري للخروج من حالة االنقسام وتحشيد قوى شعبنا
ملواجهة التحديات ،يف نفس الوقت آمل أيضاً أن يصدر نداءً عاماً عن مؤمتركم يدعو إىل إنهاء اعتقال
أرسى الضمري والرأي يف كل دول العامل واملطالبة باإلفراج عنهم يف إطار رضورة احرتام الحريات
والدميقراطية وحقوق اإلنسان.
وال أنىس أرسى الحرية يف العامل أو أرسى املقاومة العراقية لالحتالل األمرييك.
يف الختام أحييكم جميعاً وأشد عىل أياديكم وآمل أن ُيكلل مؤمتركم ومبادرتكم بالنجاح
وشكراً.
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