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 " املعروفيين األحرارميثاق "ومنظمة " وفد الشخصيات الوطنية"بيان لـ 

  ويدعوهم إىل رفض اخلدمة العسكريةيؤكد عروبة دروز فلسطين 
26/6/2001. 

 

  
  . حتية عروبية من عمق االنتفاضة الفلسطينية الباسلة"

ي التقتكم ووفدكم الكريم باسم وفد الشخصيات الوطنية الت] وليد جنبالط[يشرفني أن أتوجه لسيادتكم 
يف عمان ألعبّر لكم عن مدى تقديرنا الالحمدود لكل ما قمتم به من جهود على إثر لقائنا التاريخي بكم لتركيز 
الضوء على واقع أشقائكم العرب الدروز يف فلسطين ومعاناتهم من جراء املمارسات الالإنسانية بحقهم التي تقوم 

فرزه ذلك من تبعات مأسوية على لتجنيد اإلجباري على شبابهم وما أمقدمها فرض ابها السلطات اإلسرائيلية ويف 
  .واقع الدروز يف كل نواحي احلياة والوجود

إذ نؤكد و. إن لقاءنا التاريخي بكم شكل منعطفاً مهماً ومعلماً بارزاً يف مسيرة نضالنا القومي والوطني  
ء ال يتجزأ من شعبنا وأمتنا العربية بمزيد من الزخم والتحدي لكم استمرار نضالنا وكفاحنا القومي والوطني كجز

يف مدينة حاصبيا احملررة واثقين بأن  ايخ الدين املنوي عقده بمبادرتكمفإننا ننظر ببالغ االهتمام إىل لقاء مش
رفع  يف القرارات احلكيمة التي سيتمخض عنها هذا اللقاء ستشكل دعماً أساسياً لنضالنا وستساهم يف شكل فاعل

الذي حلق بنا نتيجة مأساة التجنيد اإلجباري الذي فرضته إسرائيل بالقوة على أبناء الطائفة  يالظلم التاريخ
، وتشريد غالبيته خارج 1948وي الذي أعقب نكبة شعبنا الفلسطيني عام زية مستغلة الظرف التاريخي املأسالدر

حدود الوطن، ثم استفراد السلطات اإلسرائيلية باألقلية الفلسطينية التي تشبثت بتراب الوطن وآثرت املوت على 
  .الرحيل وال سيما الطائفة الدرزية

  :إننا إذ نحييكم ندعو جميع إخواننا لتبني القرارات اآلتية  
اإلسالمي كونهم إحدى الفرق انتمائهم القومي العربي والديني ـ التشديد على عروبة املوحدين الدروز و1  

  .اإلسالمية تاريخاً وانتماء وحضارة ومعتقداً
ـ مصير املوحدين الدروز مرتبط ارتباطاً كلياً بمصير أمتهم العربية بوصفهم جزءاً ال يتجزأ منها وال 2  

  .حوال ربط مصير املوحدين الدروز يف فلسطين بمصير الدولة العبريةيجوز يف أي حال من األ
ـ إن اخلدمة يف اجليش اإلسرائيلي مسيئة للموحدين الدروز يف كل مكان وزمان وهي حمرمة بموجب 3  

عقيدة التوحيد التي حتض على اجلهاد دفاعاً عن النفس، األرض، العرض والعقيدة، وعليه فإن اخلدمة يف اجليش 
رائيلي تناقض العقيدة التوحيدية وتسيء إساءة بالغة إىل سمعة الطائفة الدرزية وكرامتها ومكانتها التي اإلس

  .شكلت على مر التاريخ طليعة متميزة للدفاع عن العروبة واإلسالم

                                                 
 "ى فلسطين بعد ـالدرزية إل" وفد الشخصيات الوطنية"ر عودة ـي إثـوقد صدر البيان ف. 27/6/2001، )بيروت" (النهار

بين وفد احلزب التقدمي االشتراكي برئاسة وليد جنبالط وبين وفد دروز " التواصل القومي" املشاركة يف أعمال لقاء 
 .19/5/2001ـ  18ذي عقد يف عمان يف فلسطين، ال

  207أنظر أدناه كلمة جنبالط، ص. 
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ـ توجيه نداء إىل اجمللس الديني الدرزي يف الداخل بوجوب منع السلطات اإلسرائيلية من التدخل يف 4  
  ."ن الدينية للطائفة الدرزيةالشؤو

  
   
  



 

 
 

  

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  
 


