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عرموش  ومنى  عطا  أب��و  إبراهيم  م��ن: 
"كل  وصحيفة  العرب  موقع  مراسلي 

العرب" 
الثالثاء،  االسرائيلية،  السلطات  أطلقت 
رائللد صللالح، حيث وصل  الشيخ  سللراح 
الشيخ بحافلة عمومية الى احملطة املركزية 
السلطات  أطلللللقللت  أن  بللعللد  أبلليللب  تلللل  فلللي 
ثم  االسرائيلية سراحه من سجن رامون 
يافا  الللى مدينة  الشيخ  هللذا واجتلله  ايشل، 
أم  الى  ثم  ومن  بيك  حسن  مسجد  ليزور 
الفحم حيث استقبلته جماهير غفيرة بعد 
كشف  وقللد  السجون.  في  أشهر   9 غياب 
موقع العرب من مصادر مقربة من الشيخ 
رائد صالح أن ادارة سلطة سجن رامون 
للقيادات واألقرباء  اعلنت  قد  في اجلنوب 
الذين تواجدوا في ساعات الصباح الباكرة 
عند مدخل سجن رامون أن ادارة السجن 

قد ابلغتهم أّنه مت االفراج عن الشيخ رائد 
صباحا  والنصف  السادسة  الساعة  عند 

بدون تسجيل أّية تفاصيل اضافية.
كللمللال خللطلليللب: "احلكومة  الللشلليللخ  وقلللال 
ولها  كحوكمة  تتصرف  ال  اإلسرائيلية 
أن يتم إطالق  بللدل  أجللهللزة ومللؤسللسللات. 
في  سجنه  مكان  مللن  رائللد  الشيخ  سللراح 
نفحة، وقد ذهبت الوفود وجلنة احلريات 
الستقباله، تبني أنه غير موجود في نفحة. 
انتقلنا إلى بئر السبع، تبني أنه غير موجود 

هناك". 
أنه  أكللدت  السجون  "مصلحة  وأضلللاف: 
6:30. وفي  قد أطلق سراحه منذ الساعة 
الساعة 9:15 تبني لنا أن الشرطة قد أنزلت 
الشيخ رائد في محطة باصات الكاسبيناه 
قرب كريات مالخي وتركته لوحده، ومن 
تل  بللاجتللاه  "ايللجللد"  حافلة  استقل  هناك 

*الشيخ رائد صالح: "رفضت عرضا من املخابرات مبقابلة نتنياهو ودرعي" *"نحن هكذا عشنا وهكذا سنموت وهمنا الوحيد 
الذي ال ميكن أن نتخلى عنه هو االنتصار لثوابتنا االسالمية والعروبية واإلسالمية، بكل أبعادها الدينية والسياسية"

*الشيخ خالد حمدان: "هذا يوم احتفالي خاص ألم الفحم واجلماهير العربية" *محمد بركة: "سنالحق السلطات املسؤولة 
عن التصرف التعسفي بترك الشيخ صالح في كريات مالخي"

إطالق سراح الشيخ رائد صالح وتركه  قرب كريات مالخي وحيدا !

أبيب. وهذا آخر ما نعلمه". 
تصرف  "هذا  خطيب:  الشيخ  وتابع 
عنصري وغير مسؤول. فالنقطة التي 
يهودية،  منطقة  في  هي  فيها  تواجد 
أن  وميكن  معروفة،  شخصية  وهللو 
اليهود".  العنصريون  عليه  يعتدي 
هناك  قضى  الشيخ  أن  ويللذكللر  هللذا 
على  بالتحريض  ادانته  بعد  أشهر   9
أعقاب خطبة  والعنصرية في  العنف 

له شرقي القدس 
عام 2007. 

وقللللللللال الللشلليللخ 
رائللد صللالح في 
صحفي،  حديث 
له  ستقبا ا بللعللد 
احللللللللاشلللللللد فلللي 
الفحم:  أم  مدينة 
"ملللا حلللدث كان 
جدا  غبي  بللقللرار 
ملللللللن مللللديللللريللللة 
السجون، عندما 
صللللللعللللللدت اللللللى 
سيارات  احلللدى 
سللجللن رامللللون، 
سلللللللللاقلللللللللت بللللي 
وفاجأة  ساعات 
أنزلوني في بلدة 
تسمى  يللهللوديللة 
مالخي،  كريات 
أنت  اآلن  وقالوا 
أن  تلللسلللتلللطللليلللع 
بيتك،  الللى  تعود 

فللقلللللت لللهللم أنللتللم تللتللخللذون قللللرارات 
ما  مسؤولية  سيتحمل  من  مجنونة، 
وتعرفونها،  األجلللواء  علللللي؟  يقع  قللد 
فقالوا هذه أوامر. فقلت لهم ال مشكلة 
لدي، أنتم تتحملون املسؤولية وفعال 
بقيت لوحدي في تلك املسيرة وتنقلت 
في أكثر من سيارة حتى وصلت الى 
أذهب  أن  كللان  ما  وخير  يافا،  مدينة 
الى املسجد، واحلمد لله رب العاملني، 
استقرت األمور وعدنا بقافلة من أهلنا 

الكرام إلى مدينة أم الفحم".
 وأضاف الشيخ رائد صالح: "السجن 
كللأنلله وملللا كللللان، صللفللحللة وانللطللوت، 
أن  وأصال كانت صفحة مطوية قبل 
أدخل السجن. هذه املدة غذتنا وغذت 
كنا  ثوابتنا،  وغللذت  أكثر،  معنوياتنا 
وما زلنا نردد بالروح بالدم نفديك يا 
أقصى، كنا وال زلنا نردد نحن أمهاتنا 
ولدتنا أحرارا، ولن نعيش إال أحرارا 
ولن منوت إال أحللرارا، سواء كنا مع 
القيود أو دون القيود. خلف القضبان 
القضبان،  امام  أو  القضبان  وراء  أو 
نللحللن هللكللذا عللشللنللا وهللكللذا سنموت 
وهمنا الوحيد الذي ال ميكن أن نتخلى 
عنه هو االنتصار لثوابتنا االسالمية 
والعروبية واإلسالمية، بكل أبعادها 

الدينية والسياسية".

االحتفالي  املللؤمتللر  الللثللالثللاء،  وعللقللد 
بإطالق سراح الشيخ رائد في منتج 
الواحة. وافتتح املؤمتر احملامي رياض 
جمال قيادي التجمع الذي تولى عرافة 
املؤمتر. ثم حتدث الشيخ خالد حمدان 
إفتتح  والذي  الفحم،  أم  بلدية  رئيس 
كلمته بتقدمي التحية واملباركة للشيخ 
اطللالق سراحه،  صللالح على شللرف 
الللليلللوم يوم  أن "هلللللذا  الللللى  مللشلليللرا 

احتفالي خاص ألم الفحم واجلماهير 
العربية".ثم حتدث محمد بركة رئيس 
بركة  محمد  واستهل  املتابعة.  جلنة 
رائد  للشيخ  تهانيه  بللتللقللدمي  حتيته 
صالح مهنئا اياه على دوره القيادي 
ودوره  العربية  للجماهير  والريادي 
في حماية املسجد األقصى والقدس. 
وقللللال مللحللمللد بلللركلللة: هلللذا يلللوم عيد 
واطالق  بتحرير  العربية  للجماهير 
سراح الشيخ رائد صالح". وهاجم 
االسرائيلية  السلطات  بركة  محمد 
وشكل  كيفية  على  السجون  وسلطة 
رائللد صالح  الشيخ  واطللالق  حترير 
عند مستوطنة كريات مالخي بقوله: 
هدفه  الشكل  بهذا  سراحه  "اطللالق 
املس بحياة الشيخ رائد صالح. جلنة 
السلطات  مبالحقة  ستقوم  املتابعة 
التصرف  هلللذا  مللثللل  علللن  املللسللؤولللة 
والعنصري  والظالم  املللسللؤول  غير 
رائد  الشيخ  حتللدث  والتعسفي".ثم 
صالح مستهال كلمته بتقدمي التحية 
عائلته وألّملله وزوجته  أفللراد  جلميع 
اجلماهير  وأحفاده وجميع  وأقربائه 
العربية على هذه احلفاوة اجلماهيرية 
غلليللر املللسللبللوقللة، مللشلليللرا إللللى أن هذا 
االستقبال امنا هو شهادة افتخر بها 
استعرض  ثللم  واعللتللزاز.  فخر  وبكل 

وعبوره  السجن  من  تسريحه  كيفية 
في احلافلة العامة حتى وصوله الى 
كللريللات مللآخللي ومللن ثللم الللى مدينة 
حللولللون ومللن ثللم الللى مسجد حسن 

بيك في يافا.
واسللتللعللرض مللا عللاشلله فللي السجن 
مشيرا الى انه عاش في عزل مستمر 
مللع سللبللق اصللللرار مللن خلللالل اتباع 
من  وعالم  االنساني  غير  النهج  هللذا 
املللعللانللاة. وقلللال: 
يلللعللليلللش  ن  أ "
عز  في  االنسان 
ّعلللللم كل  مللطلللللق 
لوحده  احلللليلللاة 
في غرفة وحيدة 
ممللنللوع علللن كل 
ممنوع  شلللللليء، 
ان يتلقى من اي 
كيس  ولو  أسير 
الهواء  اال  شللاي 
احللللللللديلللللللث بلللني 
 24 اجلللللللللللدران. 
لوحدي  سلللاعلللة 
االمتحان  وهللنللا 
ينتصر  وكلليللف 
األسلللللللليللللللللر علللن 
العزل.  مصيدة 
وهللنللا املللهللم جدا 
واحلمد الله كان 
لللللي بللرنللامللجللي 
أن  أشعر  وكنت 
قصير  وقللللتللللي 
خللالل هللذه األيلللام، وقلللرأت اكثر من 
80 كتابا وكتبت 4 كتب ونظمت 28 
احلرية  اسللرى  عللن  تتحدث  قصيدة 
العزل  األقللصللى.  واملسجد  والللقللدس 
هو عالم من املعاناة بحاجة الى كتابة 
بكتابة  وسللأقللوم  الكتب  مللن  الكثير 
احلياة  عللنللوان:  يحمل  خللاص  كللتللاب 
حتللت اللللعلللزل".وأشلللار الللشلليللخ رائد 
صالح خالل كلمته الى أنه "وخالل 
التحقيق معه في مكتب املخابرات في 
التحقيق  خالل  عرضا  رفض  سالم، 
نتنياهو  احلكومة  رئيس  بلقاء  معه 
األقصى  تصريحاته  بحث  اجللل  من 
في خطر، كما وقال انه رفض عرضا 
درعي.  أريلليلله  الداخلية  وزيلللر  بلقاء 
وأعلن الشيخ رائد صالح خالل كلمته 
الى أنه تلقى أوامر من السلطات بأنه 
واألقصى،  القدس  يصل  أن  ممنوع 
وختم  خارجا".  السفر  من  وممنوع 
بتجديد  كلمته  صللالح  رائلللد  الشيخ 
وعده بوالئه للقدس واألقصى. وقال: 
سياستهم  كانت  مهما  نللردد  "نبقى 
سنبقى  والقاضية.  والصعبة  الظاملة 
نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى. 
بتفاؤل ووحدة وأمل  نحن مطالبون 
ومسجدنا  ووطننا  أرضنا  اجللل  من 

األقصى الشريف".
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