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  بشأن عملية اعتقال قادتهابيان للحركة اإلسالمية يف فلسطين 
13/5/2003.  

  
  

  أهلنا األحباب على أرض الرباط
شرف اخلاصة قبيل فجر هذا اليوم وأ ـ داهمت قوات كبيرة زاد عددها عن األلف جندي من الوحدات1  

موعة من أبناء احلركة اإلسالمية جم بيوت" آيف ديختر"ورئيس الشاباك " أهرونشكي"عليها مدير عام الشرطة 
على سلوكياتهم وتصرفاتهم، وقد اعتقلوا فضيلة الشيخ رائد صالح حفظه  بطريقتها الهمجية املعهودة واعتقلتهم

الله تعاىل بشكل ينم عن هبوطهم السلوكي واألخالقي حيث اعتقلوه وهو يرقد إىل جانب والده الذي ابتاله الله 
ت املوت، وذلك يف مستشفى اخلضيرة ثم اقتادوه إىل مكتبه ومن ثم إىل بيته بمرض عضال حيث يعاين سكرا

عبد النصر خالد، وحازم إسماعيل، وعبد اجمليد حممد، وحسين : وقامت هذه القوات بمداهمة بيت اإلخوة األكارم
وتوفيق عبد رشيد، وجمال رشيد، ومصطفى غليون، والشيخ حممود أبو سمره، واحملاسب خالد إبراهيم أبو شقرة، 

والسيد أبو موسى من قرية  ،واحملاسب نور جزماوي من قرية عارة ،، والسيد علي أبو شيخهاللطيف من أم الفحم
  ...الفريديس
  .وقد قامت السلطة بمداهمة مؤسسات األقصى واإلغاثة اإلنسانية يف مدينة أم الفحم  
، للمنطقة لدعم استحقاقات "كولن باول"وتتزامن هذه احلملة مع زيارة وزير اخلارجية األميركية ـ 2  

املرحلة، إذ يبدو أن حظ الصحوة اإلسالمية من هذه االستحقاقات دفع الضريبة الكاملة لتمرير اخملطط السلطوي 
  .الساعي إلجهاض القضية الفلسطينية وعلى رأسها مسألتا الالجئين واألقصى املبارك

ة وتتصاعد وتيرتها بين كل حملة وأُخرى، وقد كشفت ـ وهذه احلملة ليست األوىل فهي مبرجمة وخمطط3  
ة أو إلخراجها عن القانون ووضعها كد من قيادات احلريوسائل اإلعالم أن املؤسسة اإلسرائيلية تخطط العتقال العد

  .يف دائرة اإلرهاب
هذه  قيناً أنـ واحلركة اإلسالمية إذ تدرك يقيناً أن حملة الرساالت يتحملون أعباء الطريق فإنها تدرك ي4  

زوبعة يف فنجان ولن تثني هذه احلملة احلركة عن رسالتها ومبادئها وقناعاتها، ونحن على يقين أن افتعال 
ليتأكد بعد حين ) حملة النمل(األحداث بشكل متتال يكشف سوأة املؤسسة اإلسرائيلية التي أطلقت على حملتها 

  .للعبة الدوليةسراب جهودها وضبابية قراراتها ومدى ارتباط هذه املؤسسة با
وتالحقه بشكل " رائد صالح"ائيلية تطارد الشيخ ويالحظ يف املرحلة األخيرة أن املؤسسة اإلسر ـ5  

وهذه احلملة املبرجمة  ...شخصي ووصلت ذروة سقوطها األخالقي ملّا اعتقلت الشيخ وهو يف املستشفى عند والده
  .اإلسرائيلية وزبانيتها ضد شخص الشيخ رائد، حتظى باهتمام مطلق من قبل املؤسسة

هذا " مسلمات من أجل األقصى"ـ ويتزامن هذا الهجوم األرعن مع احلملة التربوية التي تقوم بها مؤسسة 6  
اليوم لتعميق الصلة والعالقة مع املسجد األقصى املبارك ومقدساتنا اإلسالمية إذ تطمع هذه احلكومة بإغالق 

                                                 
 التابعة للحركة، يف اإلنترنت"صوت احلق واحلرية"موقع صحيفة : املصدر ،:  
  alhaq.com‐http://www.sawt     
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نرجسي الزاعم بإنشاء هيكلهم املزعوم على أرض املسجد األقصى ملف األقصى، وحتقيق حلمهم الوردي ـ ال
  .املبارك

فاحلركة اإلسالمية إذ ترى يف هذه احلملة الغبية والظاملة سحابة صيف سرعان ما  ـ وعلى هذا7  
  :ستنجلي، فإنها تدعو جماهيرها إىل ما يلي

احلملة الظاملة على احلركة اإلسالمية  ندعو األئمة والوعاظ بعد صالة العشاء لتناول هذا املوضوع وبيانـ 1
  .وقيادتها وأبنائها

 .ندعو أهلنا األحباب للمشاركة يف التظاهرات التي ستخرج من املساجد بعد صالة اجلمعة يف قرانا ومدنناـ 2

وم ـندعو أهلنا وكافة التيارات السياسية للمشاركة يف املظاهرة التي ستجري يف مدينة أم الفحم وذلك يـ 3
    .، والتي ستنطلق يف تمام الساعة الثالثة من جممع أبو عبيدة18-5-2003بت املوافق الس

 
  



 

 
 

  

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  
 


