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 للجمعيات العربية بشأن احلملة على احلركة بيان 

  اإلسالمية واملؤسسات العربية
16/5/2003.  

  
  

  اجتاه ـ احتاد جمعيات أهلية عربية  
  احلملة على احلركة اإلسالمية هي حملة على كل اجلماهير العربية  
واعتقال قادة احلركة  احلملة البوليسية السلطوية واإلعالمية على احلركة اإلسالمية ومؤسسة األقصى  

ورئيسها الشيخ رائد صالح، واعتقال مدير جمعية أنصار السجين األخ منير منصور ومصادرة ممتلكات املؤسستين 
  .ينذران بتصعيد إسرائيلي سلطوي جديد جتاه اجلماهير العربية وجتاه مؤسساتها

عومة من قبل املستشار القضائي ويزيدها خطورة كونها تأتي تنفيذاً ألوامر من القيادة السياسية، مد  
رجل شرطة وخمابرات، مصممين مسبقاً  800للحكومة، ويترأسها قائدا الشرطة والشاباك اللذان قادا جمموعة من 

أنها تأتي ضمن سلسلة من التصعيد على االعتقاالت ومصادرة حمتويات املكاتب واملمتلكات والوثائق، كما 
اه جماهيرنا خاصة األوامر اإلدارية التي صدرت يف السنوات األخيرة العنصري جتاه احلركة اإلسالمية وجت

بإغالق عدد من مؤسسات احلركة اإلسالمية، ونزع الشرعية السياسية وحتديد حرية تنقل عدد من قادة احلركات 
  .السياسية العربية

ع جماهير شعبنا يف ونؤكد أن هذه احلملة تشكل اعتداء فظاً جديداً على حقنا بالتنظيم ومنع التواصل م  
املناطق احملتلة، وكونها حملة تصعيدية سلطوية تهدف إىل إضعاف دور جماهيرنا وضرب مؤسساتنا، كما أنها 

  .تهدف إىل إضعاف روح شعبنا يف مواجهة االحتالل وإحقاق حقوقه
كلها تشكل إن طريقة حملة االعتقاالت والقرار السياسي وراءها وشموليتها والتخطيط طويل األمد لها،   

مؤشرات لتصعيد خطير جتاه قيادات اجلماهير العربية يجب أخذه بكل جدية ومسؤولية وتنظيم أوسع يتصدى له 
  .ومنع مروره وكأن شيئاً مل يكن

وضع برنامج كفاحي وحدوي لتجميع كل  إننا ندعو مؤسسات جماهيرنا ويف مقدمتها جلنة املتابعة إىل  
  .الطاقات يف مواجهة احلملة التصعيدية

الساعة الثالثة بعد ] مايو[أيار   17أم الفحم وذلك يوم السبت املوافقكما ندعو إىل املشاركة يف مظاهرة   
  .يةندعو إىل املشاركة يف كل الفعاليات اجلماهيرية االحتجاجية ملواجهة احلملة السلطوالظهر كما 
  :اجلمعيات املوقعة  

 جمعية أنصار السجين؛ـ 1

 جمعية البلد الثقافية؛ـ 2
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  http://www.sawt‐alhaq.com 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


