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  اللبناين، وليد جنبالط، " اللقاء الوطني الديمقراطي النيابي"كلمة لرئيس 
  يف خلوات البياضة يدعو فيها دروز فلسطين إىل رفض 

 اخلدمة اإللزامية يف اجليش اإلسرائيلي

 ]مقتطفات[ .حاصبيا

  
  

  [.......]  
  أيها العرب يف فلسطين احملتلة والدروز  
اإلسرائيلي ويف هذه الظروف التي يعاين فيها الشعب الفلسطيني شتى إن انخراط البعض منكم يف اجليش   

أنواع القهر والظلم واالغتيال املنظم واالضطهاد ال يمكن تبريره أمام أحد، فسيصبح هذا البعض كاملتعاملين أيام 
ألي قرابة ن عند ذلك حرب التحرير يف اجلزائر أو املتعاونين أثناء االحتالل النازي لفرنسا واألمثلة كثيرة، وال يمك

عائلية أو مذهبية أن حتمي هذا التصرف وعلى هذا لست من دعاة التهور، ومن باب احلرص عليكم وعلى مستقبلكم 
ن اجلندية والتجنيد اإلجباري حق م إن رفض: وعلى إمكان التواصل على قاعدة االنتماء القومي والعربي أقول

رفضوا اخلدمة يف  ترجمة عملية سريعة فعلى األقل اا تعذر الوصول إىلحقوقكم من دولة تدعي أنها ديمقراطية، وإذ
  .مناطق الضفة والقطاع

لست أدعوكم إىل العصيان والتطرف لكنكم جزء من اجملتمع العربي الفلسطيني ماضياً : وقال جنبالط  
واليوم لن نطالبكم  1948وقد قاتلتم يف جيش اإلنقاذ الفلسطيني عام ومستقبالً، وأنتم معه يف انتفاضته وثوراته 

بأكثر من طاقتكم، لكن من حق عرب فلسطين ومن حقنا أن نحترم، أن نتفهم وأن نشعر بهذه املأساة الهائلة التي 
يف  ن يسجليمر بها الشعب الفلسطيني يف الضفة والقطاع وال نريد وال تريدون، وال نقبل وال تقبلون أن يقال وأ

وها هي سياسة . التاريخ أن دروز فلسطين أو أن قسماً منهم على األقل ساهم يف تشريد أو اغتيال عرب فلسطين
احلصار وقد حولت الشعب الفلسطيني إىل قنابل بشرية وتعلمون كما نعلم أن هذه السياسة تسير يف أفق مسدود، 

  [....]د ومل توقع إالّ املزيد من الضحايا بين العرب واليهو
  [.......]  
أيها العرب الدروز يف فلسطين، عاجالً أم آجالً سنلتقي، وعاجالً أم آجالً ستعود األرض : أضاف جنبالط  

إىل أصحابها  وسيسترجع الشعب الفلسطيني حقوقه، ونحن الدروز يف فلسطين، يف سورية، يف لبنان، يف األردن 
  .منا عربيوتراثنا ومصيرنا ود ويف كل مكان تاريخنا عربي، ماضينا ومستقبلنا

  
   
  

 

                                                 
 "13/8/2001، )بيروت" (السفير. 



 

 
 

  

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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