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  48وثائق عرب 
  

  الشيخ رائد صالح، ، "احلركة اإلسالمية"حديث صحايف لرئيس 
  ]مقتطفات[ .على انتفاضة األقصىبمناسبة مرور عام 

 

  
سنة مضت على انطالقة انتفاضة األقصى ومل نر تظاهرات أو احتجاجات يف الوسط العربي، ملاذا : س  

  برأيك؟
نا جتاه قضايا شعبنا الفلسطيني وقضية القدس واألقصى هو دعينا نقول إن الواجب امللقى على عاتق: ج  

ي واحدة من والتظاهرات ه. وقد تعددت الوسائل للقيام بهذا الواجب. واجب الزم ولن نتردد أن نعطيه حقه كامالً
ل فعلى سبيل املثا. أعمال كثيرة ما زلنا نؤديها بنجاح تام هناك الواجب ولكن إىل جانبهااألدوات للقيام بهذا 

ألف طفل فلسطيني من أهلنا يف الضفة الغربية وقطاع  12مسيرة الدعم اإلغاثي الذي ما زلنا نقدمه ونحن نكفل 
ومل نغب أسبوعاً  1996غزة ما بين يتيم وطفل يف ضائقة، وكذلك مسيرة إعمار األقصى التي بدأنا نؤديها منذ 

  .واحداً عن العمل يف األقصى
    

الواسعة يف وقت يقتل فيه يومياً أكثر من فلسطيني  ار النشاطات الشعبيةهناك شعور بأن عدم استمر: س
شاباً كان قراراً  13خاللها ناجت عن أن قرار اإلضراب الذي اتخذ يف حينه واندلعت خالله التظاهرات وقتل 

  خاطئاً؟
ة يف كل فالظرف الذي كان قبل عام كان اقتضى منا اخلروج بتظاهرات كبير. قطعاً مل نكن خمطئين: ج  

ويف حينه كان بيان جلنة املتابعة واضحاً وهو اإلضراب العام واملسيرات . الوسط العربي دون استثناء
والكل يعلم أن األجهزة األمنية اخملتلفة التي تواجدت يف املداخل هي التي شحنت . اجلماهيرية وهذا ما حصل

  .األوضاع أكثر
    

إسرائيل لكن لوحظ أن االنتفاضة أدت إىل انعطاف يميني  لعرب إسرائيل تأثير على الرأي العام يف: س
  واسع يف إسرائيل هل كان للعرب مثالً دور سلبي؟

قد تختفي يف بعض . وهو أن نفسية الشارع اإلسرائيلي نفسية يمينيةلديّ تفسير قد ال يؤمنون به : ج  
جند كيف ظهرت هذه ] تشرين األول[أكتوبر فلو استعرضنا أحداث. األوقات ولكن سرعان ما تظهر على حقيقتها

ولو نظرنا إىل ما نعتقده نحن أصول املشروع الفلسطيني جند أن كل اجملتمع اإلسرائيلي يميني يف هذا . النفسية
فال يوجد حزب إسرائيلي إطالقاً يمين أو يسار يوافق على حق العودة مثالً أو التنازل عن قسم ما من . املوضوع

بتصوري أن الذي حدث يف هذه . و يوافق على سيادة فلسطينية داخلياً وخارجياً باملفهوم الكاملالقدس الشريف أ
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نحن مل نغير حقيقتنا ومل . األيام هو سقوط القناع عن كثير من الوجوه القيادية والشعبية يف اجملتمع اإلسرائيلي
  .تلك الشريحة يف اجملتمع اإلسرائيلينتلون يف حياتنا أصالً، بل الذي ظهر على حقيقته وهو الذي يتلون هو 

    
  إسرائيل؟ما هو دور العرب يف : س

أياً كان دور اجلماهير العربية . لن أشعر بأنني حمرج بسبب هذا السؤال وأريد أن أصارح نفسي: ج  
فهو مل يصل إىل مرحلة تغيير موقف أي حكومة إسرائيلية جتاه قضية شعبنا  48الفلسطينية داخل حدود 

دعينا نصارح أنفسنا هذه املصارحة ودعيني أطرح هذا السؤال أو . قصى بشكل خاصني وانتفاضة األالفلسطي
املصيرية من حياة ين دور األمة اإلسالمية والعامل العربي يف هذه اللحظات أ: ت تطرحينه على العنوان املناسبأن

مليار مسلم وعربي؟ أنا ال أتهرب من  شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن قضايا إسالمية عربية باسم مليار ونصف
  .نحن جنتهد ألن نقوم بمسؤوليتنا والبعيد والقريب يدرك يف أي ظروف نعيش. املسؤولية
  [.......]  

  
  
  

  
 

  
 



 

 
 

  

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
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