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رسالة سلامن أبو ستة لنبيل شعث حول التكليف بإعادة صياغة مسودة
85
الدستور الفلسطيني
 11نيسان /أبريل 2011

األخ الفاضل الدكتور نبيل شعث املحرتم.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأنا يف الصحف األسبوع املايض تكليف السيد محمود عباس لكم بإعادة صياغة مسودة الدستور
الذي كتب عام .2004
وطرحه للمصادقة عليه من قبل “املجلس املركزي” قبل نهاية سبتمرب القادم.
ونرى أن هذا اإلجراء غري سليم سياسياً وغري قانوين ألسباب عديدة نوجز بعضها هنا:
 –1أن املسودة التي كتبت عام  2004بها مثالب كثرية ال يتسع املكان لرشحها ،من بينها تذويب حق
العودة.
وأنها كتبت يف ظروف إذعان يف حياة الرئيس يارس عرفات ومل يتم اإلجامع عليها ،وهي بالتايل
سقطت مع الزمن.
 –2أن أي دستور ال يستمد مواده من امليثاق الوطني لعام  1968بالكامل ودون نقصان أو تحريف
باطل وال يعرتف به الشعب الفلسطيني.
 –3أن هذا الدستور هو دستور فلسطني كلها الذي يجب إعتامده من قبل  11مليون فلسطيني ،وليس
دستور املناطق املحتلة عام .1967
وليك يتم هذا اإلعتامد ،فإنه من الرضوري ،أوالً وقبل كل يشء ،إنتخاب مجلس وطني جديد ميثل
كافة الشعب الفلسطيني ،ومن خالل لجنته القانونية ،يتم صياغة الدستور وعرضه عىل املجلس
الجديد للمناقشة واملوافقة كام يلزم.
 –4إن أي إجراء يتم يف املناطق املحتلة تحت سيطرة إرسائيل ليس له قيمة قانونية حسب اتفاقية
جنيف الرابعة ،خصوصاً إذا أخل بحقوق الشعب الواقع تحت االحتالل بأي درجة.
 –5املجلس املركزي بأعضائه الحاليني ليس له مصداقية أمام غالبية الشعب الفلسطيني ،وال ميثل رأي
الشعب الفلسطيني.
 –6ال يجوز االستفتاء عىل الحقوق غري القابلة للترصف .واالستفتاء ليس بديالً عن مجلس وطني جديد
منتخب .ولو أمكن إجراء االستفتاء ،فلامذا ال ميكن إجراء انتخابات مجلس وطني؟
إن التباطؤ يف انتخاب مجلس وطني جديد مل يعد له مربر ،وأصبح اآلن خطيئة يف ضوء الظروف
الحالية التي مير بها العامل العريب ،وال يوجد مسوغ وطني أو قانوين أو أخالقي لالستمرار يف االستفراد
بقرارات ال متثل الشعب الفلسطيني كله.
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وال بد أن يكون املجلس الجديد املنتخب هو صاحب القرار األوحد يف مصري فلسطني.
وبنسخة من هذا نبلغ األخ سليم الزعنون الذي يدرك أهمية املوضوع واملسئولية امللقاة عىل
عاتق من يخل به ،وسبق التواصل معه حول هذا املوضوع.
واقبلوا أطيب تحيايت.
د .سلامن أبو ستة.
مؤمتر حق العودة.
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كلمة ملروان الربغويث يؤكد فيها أن ما يجري يف العامل العريب هو ثورة
من أجل الحرية والدميوقراطية واالستقالل الحقيقي ،وضد الفساد
واالستبداد[ 86مقتطفات]
 14نيسان /أبريل 2011

ّ
حث القيادي األسري مروان الربغويث ،الشعب الفلسطيني عىل “إطالق تظاهرة مليونية سلمية
يف الخامس من حزيران (يونيو) القادم مبشاركة القوى الفلسطينية واملنظامت الشعبية يف كل
املحافظات واملدن والقرى واملخيامت تحت شعار “الشعب يريد إنهاء االحتالل” ،و“الشعب يريد
حرية وعودة واستقالل”.
ويف الذكرى التاسعة العتقاله دعا الربغويث يف ترصيحات تنرشها “الغد” بالتزامن مع الصحف
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 ،خصوص ًا 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 الربغويث يف الذكرى التاسعة ألرسه ،إن ما يجري يف العامل العريب هو ثورة من أجل الحرية
والدميقراطية واالستقالل الحقيقي وضد الفساد واالستبداد ،وانتصار الثورة يف تونس ومرص هو انتصار
لفلسطني ولشعبها وقضيتها.
وأضاف“ :إن الشعوب العربية انتظرت هذا الربيع عقوداً طويلة ،وأحمد الله أننا نعيش هذه
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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