
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  206، ص )1999 ربيع( 38، العدد 10المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  يف لبنان،" حزب الله" لكلمة لألمين العام 
  السيد حسن نصر الله، يؤكد فيها 

  أن مصير القدس وفلسطين قضية عربية وإسالمية، 
  باالنتخابات اإلسرائيلية" حزب الله"وأن ال عالقة لعمليات  

  ]مقتطفات[ *.15/1/1999بيروت،  
  

ســت قضــية فئــة مــن شــعب فلســطين وال الشــعب الفلســطيني أن قضــية القــدس لي"أكــد فيهــا  [....]ألقــى نصــر اللــه كلمــة 
يكـن أن يقـرر مصـير وحده، إنما هي قضية العرب جميعاً واملسلمين ومسؤولية األمـة كلهـا وبالتـايل ال يملـك أحـد أيـاً 

مســـتقبلها مهمــا كـــان لــه تــاريخ ومهمـــا ادعــى مـــن [....] القــدس وفلســطين أو أن يكـــون مفوضــاً اتخـــاذ أي قــرار يحــدد 
فضــالً عمــا إذا كــان غارقــاً يف مســتنقع اخليانــة، ويف يــوم القــدس نعلــن أن مصــير القــدس لــيس يف يــد ياســر  تمثيــل،

 [....]."عرفات وال من يدّعي تمثيل الشعب الفلسطيني 
بين أيدينا التجربة تلو التجرية يف السنوات القليلة وإن خيار املفاوضات ساقط وتافه وضائع وتائه "وقال 

  [....]."اتفاق واي بالنتيشن الذي مل تمضِ أسابيع على توقيعه حتى توقف املاضية وآخرها 
حلل وتعلق عليه آمال كاذبة، يجب أن نذكر هناك الكثير مما يقال وي"يدة قال اجلد اإلسرائيليةوعن االنتخابات 

و إىل شاحك إىل شعوب أمتنا وحكامها أيضاً أن هؤالء الذين يتنافسون اليوم على رئاسة حكومة العدو من نتنياه
واملتوحشين ومن  والعنصريينواجملرمين والقتلة  اإلرهابيينمن جمموعة براك وغيرهم ليسوا سوى أشخاص 

ونذكّر أليس شاحك وبراك هما اللذان قتال شعبنا . يراهن على سقوط نتنياهو وجميء غيره إنما يراهن على السراب
احلساب؟ أوليس براك وشاحك ورابين وشمعون بيرس وحزب يف ما سمي تصفية  1993) يوليو(نان يف تموز بيف ل

والليكود الذين " العمل"؟ أوليس هؤالء من 1996العمل هم الذين قتلوا شعبنا يف لبنان يف عناقيد الغضب سنة 
ملاذا ملاذا نكذب على أنفسنا وشعوبنا؟ وقتلوا األطفال والنساء والرجال يف فلسطين أيام االنتفاضة وما زالوا؟ 

د بعض احلكومات العربية وبعض الزعماء العرب ليكون لهم فعل ما يف االنتخابات اإلسرائيلية ليسقط يجه
  [....]."نتنياهو ويأتي براك وشاحك؟ ما هذه السخافة التي يشغلون بها أمتنا؟ 

هذه مهزلة تعبّر . دخل يف بازار االنتخابات اإلسرائيلية) "مايو(ة فلسطينية يف الرابع من أيار والحظ أن إعالن دول
إن "وأضاف  [....]." عن مدى السخف يف عقول بعض الزعماء العرب واستهتارهم بعقول هذه األمة ووعيها وثقافتها

د يقال إن عمليات املقاومة ستتصاعد وتبدأ سرائيلية وقسالمية يف لبنان ال شغل لها باالنتخابات اإلاملقاومة اإل
التحليالت عمن يريده حزب الله؟ هل يريد نتنياهو أو فالناً أو يريد إسقاط فالن؟ نحن ال نريد أن نسقط أحداً أو أن 

وثمة من سيقول إن العمليات خفت وسيسأل ملاذا . نحن أساساً ال نعتقد بوجود فروقات بينهم. جنعل أحداً ينجح
حترير : سرائيلية؟ أنا أعدكم وعداً صادقاً أن لهذه املقاومة هدفاً واحداً ووظيفة واحدةمر باالنتخابات اإلويربط األ

األرض احملتلة والقيام بالعمليات واستنزاف قوات العدو وعمالئه حتى نفرض عليه اخلروج من أرضنا بال قيد أو 
  ."امليدانيةفاملقاومة يف اجلنوب والبقاع الغربي خاضعة للظروف . شرط
[......]  

وقال ." بإنصافهم ومنحهم احلقوق املدنية املشروعة"وعن أوضاع الفلسطينيين يف لبنان، طالب احلكومة اللبنانية 
إن إبقاء وضعهم املعيشي واملدين وخصوصاً يف اخمليمات على ما هو عليه يخدم سياسة التوطين املرفوضة منا "

. يقبلون بأي حل يف املستقبل ونقول إن شبح التوطين مل يسقط ومل ينته بعد ومن الفلسطينيين أنفسهم، إذ يجعلهم
سمعنا أفكاراً منسوبة إىل العهد السابق تقول إن مسألة التوطين تدخل يف إطار صفقة ملساحمة لبنان بقروض من 

املشروع الصهيوين يف  حذار من هذا التفكير الذي ال يخدم إال. باليين الدوالرات التي اقترضتها احلكومات السابقة
  ."فلسطيني واملنطقة

[....]  
  

                                                 
 16/1/1999، )لندن" (الحياة" *



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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