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  حديث صحايف لرئيس احلركة اإلسالمية يف 
  ]مقتطفات[ .، الشيخ رائد صالح48فلسطين 

  
  

  ما هي األسباب التي دفعتكم إلقامة خيمة الدفاع عن احلريات يف هذا الوقت حتديداً؟ : س  
يشــــعرون اآلن أنهــــم أمــــام منعطــــف خطيــــر بســــبب التعامــــل الــــذي بــــدأت  1948ي ين فلســــطينإيف رأيــــي :  ج  
اإلسرائيلية تفرضه علينا ويتميز بمظاهر اسـتبداد سياسـي واضـطهاد حلرياتنـا الدينيـة واضـطهاد ملواقفنـا املؤسسة 

الوطنيــة القوميــة، وهــذا يتجلــى بممارســات ضــد قــادتهم بــدءاً بمحاكمــة الــدكتور عزمــي بشــارة ثــم منعــي مــن مغــادرة 
، )شــاباك(جيــه مــن جهــاز اخملــابرات العــام الــبالد لســتة أشــهر بــأمر مــن وزيــر الداخليــة اإلســرائيلي إيلــي يشــاي وبتو

لبشـــارة  2000] أكتـــوبر[وأخيـــراً رســـائل التحـــذير التـــي بعثـــت بهـــا جلنـــة التحقيـــق الرســـمية يف أحـــداث تشـــرين األول 
وتــأتي هــذه املمارســات يف ظــل تصــعيد الهجــوم التحريضــي، غيــر املســبوق . والشــيخ النائــب عبــد املالــك دهامشــة ويل

كل املؤسسة اإلسـرائيلية ومـا سـمعنا عبـر اإلعـالم العبـري عـن توجـه لسـحب مواطنـة بعـض  على عرب هذه البالد، من
أقـول إن . ، وبعضهم يتحدث عن إخراج حركات وأحـزاب عـن القـانون، وآخـر يطـرح سياسـة الترحيـل1948فلسطينيي 

، لــذا 1948لســطين عــام جــداً تــذكرنا بأيــام نكبــة فإننــا أمــام عاصــفة قويــة . هــذه املمارســات تشــكل قلقــاً كبيــراً لــدينا
م، أن وجودنــا بــات يف وجــدنا ضــرورة التصــدي فــوراً لهــذه العاصــفة ونطلــق صــرخة، مــن هــذه اخليمــة وهــذا االعتصــا

  . اخلطر بحرياتنا خطر كما يحدق
  

  هل هو تصعيد يف املمارسات أم سياسة جديدة ترسمها السلطة اإلسرائيلية للتعامل مع العرب؟: س  
إن املؤسســة احلاكمــة بــدأت فعــالً برســم سياســة جديــدة، وذلــك لــدوافع عــدة، أبرزهــا الــدور الــذي قــام بــه : ج  

شــــاباً مــــنهم، مــــا دفــــع املؤسســــة  13يف انتفاضــــة األقصــــى علــــى رغــــم الــــبطش والقتــــل واستشــــهاد  1948فلســــطينيو 
اخلطـــــر "ك تـــــواتر احلـــــديث عـــــن يضـــــاف إىل ذلـــــ. اإلســـــرائيلية إىل إعـــــادة النظـــــر مـــــن جديـــــد يف كيفيـــــة تعاملهـــــا معنـــــا

ســـتراتيجية يف اموضـــع دراســـات أمنيـــة " اخلطـــر"وأضـــحى هـــذا  الـــذي نشـــكله علـــى الدولـــة اإلســـرائيلية،" الـــديموغرايف
وأذكــــــر هنــــــا تصــــــريحات منظــــــرين . املؤسســــــة اإلســــــرائيلية وأذرعهــــــا اخملتلفــــــة وهاجســــــاً أمنيــــــاً يف تعاملهــــــا معنــــــا

ألف  200وجتاوز عددهم  )داخل اخلط األخضر( لتخلص من أهل املثلثاستراتيجيين ودعوات لعملية تبادل سكاين ل
تقـود حتمـاً " املسـألة الديموغرافيـة"يف  تخـرى بحثـسـتراتيجية أُاهذه التصـريحات فضـالً عـن مـؤتمرات أمنيـة . نسمة

أن طبيعـة  إىل التعامل معنـا بنظـرة عدائيـة حتـتم علينـا اإلعـداد املناسـب ملواجهـة أخطارهـا، مـع ضـرورة اإلشـارة إىل
وهـــي حقيقـــة تنبهـــت إليهـــا  وإملـــامهم بمـــا يجـــري، تختلـــف عمـــا مضـــىوتفكيـــرهم وقـــدراتهم  1948ي يحيـــاة فلســـطين

  . املؤسسة اإلسرائيلية ودفعت بها إىل اتخاذ اإلجراءات األخيرة ضد عدد من قادة هذه اجلماهير
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 "عد تلحميوقد أجرى املقابلة أس. 5/3/2002، )لندن" (احلياة. 
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