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  السيد حسن نصر الله،  يف لبنان،" حزب الله" لكلمة لالمين العام 
  الفلسطينية ويحمّل كوادر  يتحدث فيها عن االنتفاضة

  جتاه مواصلتها مسؤولية خاصة" فتح"
  ]مقتطفات[ *.22/12/2000بيروت،  

  
  

ــل   حتــدث األمــين العــام   ه هــذه الســنة مــع عــن معــاين يــوم القــدس وتالقيــ الســيد حســن نصــر اللــه" حــزب اللــه" ـ
  :جنازات االنتفاضة الضخمة على الشكل اآلتيعارضاً إل [....]االنتفاضة الفلسطينية 

لقــــــد اســــــتطاعت االنتفاضــــــة املباركــــــة، بــــــدماء أطفالهــــــا وشــــــبانها، أن تســــــتنهض األمتــــــين العربيــــــة : أوالً  
  .واإلسالمية على شكل مل يسبق له مثيل يف العقود األخيرة

ين مــنهم قطــع العالقــات مــع تفــرض علــى الكثيــركــل احلكــام العــرب واملســلمين وأن  اجإحــراســتطاعت : ثانيــاً  
  .جل إقامتها إسرائيل وأميركا والغرب لسنوات طويلةإسرائيل، هذه العالقات التي عملت من أ

  .استطاعت وقف التطبيع مع العدو اإلسرائيلي: ثالثاً  
فتــــرة قصــــيرة مــــن توليهــــا للســــلطة وأن تعمــــق اســــتطاعت االنتفاضــــة أن تســــقط حكومــــة بــــراك بعــــد : رابعــــاً  

  .النزاعات والصراعات يف داخل جمتمع العدو ومؤسساته
أكـــدت االنتفاضـــة احلقيقـــة التــــي أظهرهـــا االنتصـــار يف لبنـــان أمــــام العـــامل وهـــي أن هـــذا اجلــــيش : خامســـاً  

هذه الصورة، لكن ليس من  اليوم تتأكد. اإلسرائيلي وأجهزته األمنية ليس أسطورة، هو جيش قابل للهزيمة وقد هزم
خــالل اجملاهــدين الــذين يقتحمــون القــالع يف الدبشــة أو يف تومــات نيحــا وإنمــا مــن خــالل املشــهد الــذي هــز وأدهــش 
العــــامل، مشــــهد الطفــــل الصــــغير الــــذي يالحــــق اجلنــــدي الصــــهيوين املــــدجج بالســــالح، يالحقــــه بــــاحلجر، مشــــهد الفتــــى 

أرتال الدبابات، وهذا إجناز نفسي ومعنوي وثقايف األمـة بحاجـة إليـه،  الفلسطيني الذي يقف رافعاً حجره يف مقابل
  .شعوب أمتنا بحاجة إليه، جيوشنا العربية بحاجة إليه وحكامنا العرب واملسلمون بحاجة إليه

ولكـن كـل املفاوضـات . لقد استطاعت االنتفاضة أن تـدفع حكومـة العـدو للتفكيـر بتقـديم التنـازالت: سادساً  
توســل وزيــارة األبـواب وتقبيــل األعتــاب مل تســمح لبـراك بــأن يفكــر حتــى بـبعض التنــازالت الشــكلية، اليــوم السـابقة وال

االنتفاضــة تفــرض علــى حكومــة العــدو أن تقــدم التنــازالت يف إطــار املفاوضــات مــن أجــل االلتفــاف علــى االنتفاضــة 
ري اآلن يؤكــد أن االنتفاضــة قــادرة علــى أن تفــرض خياراتهــا وشــروطها علــى هــذا وضــربها، لكــن نفــس هــذا الــذي يجــ

  .العدو
لقــــد اســــتطاعت االنتفاضــــة أن تفــــرض علــــى العــــدو إعــــادة النظــــر بسياســــة االســــتيطان يف الضــــفة : ســــابعاً  

اع غـزة وها هي األصوات اإلسرائيلية تعلو وترتفـع مطالبـة بفـك املسـتوطنات وإخـراج املسـتوطنين مـن قطـ. والقطاع
  .والضفة الغربية ألن اجملاهدين الفلسطينيين، وهذه املرة ببنادقهم، حولوا هذه املستوطنات إىل سجون كبيرة

اســتطاعت االنتفاضــة أن جتمــع شــمل الفلســطينيين وأن توحــدهم وحتقــق لهــم وحــدة وطنيــة كقـــوى : ثامنــاً  
  . يسبق له مثيل خالل العقود املاضيةإسالمية ووطنية، كمسلمين ومسيحيين يف داخل فلسطين وخارجها ملا مل

فرصــة تاريخيــة اســتثنائية فلــم يســبق أن تعاطفــت  موأكــد الســيد نصــر اللــه أن الفلســطينيين هــم اليــوم أمــا  
وحكومات العامل معهم كما هي احلال اآلن وما حظيت به االنتفاضة من تعاطف خـالل الشعوب العربية واإلسالمية 

ومناضــليها وضــباطها " فــتح"وخاطــب كــوادر حركــة . ســنة 20ة يف لبنــان علــى مــدى أشــهر قليلــة مل حتــظ بــه املقاومــ
والقــوى الوطنيــة، تتحملــون مســؤولية  'اجلهــاد'و 'حمــاس'أنــتم أوالً قبــل : "ومســؤوليها وقواعــدها الشــعبية قــائالً لهــم 

، ويجــب أن تفرضــوا االنتفاضــة واحلفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة الفلســطينيةمواصــلة وتاريخيــة جتــاه  وأخالقيــة إلهيــة
ليس معلوماً أن تتكـرر هـذه . م أن ال تأخذ شعبها من جديد إىل صحراء التيه والضياع والسراب واألوهامكعلى قيادت

خــارج فلســطين، املــؤامرة علــيكم  ويل كــالم آخــر مــع أحبائنــا وأهلنــا الفلســطينيين يف. الفرصــة وتتــوافر هــذه الظــروف

                                                 
 .23/12/2000، )بيروت" (السفير" *
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فلسطين، وإن احلديث عن تخيير الالجئين أو بعضـهم بـين العـودة والالعـودة، كبيرة كما هي على انتفاضة أهلكم يف 
وبــين التعــويض املــايل، هــو أخطــر مــا يف القضــية، فهــل هنــاك فلســطيني حاضــر ألن يبيــع أرضــه وعرضــه وكرامتــه 

يوافــق  مقدســاته بحفنــة مــن الــدراهم والــدنانير؟؟ ال أظــن أن فلســطينياً شــريفاً يســري يف عروقــه دم يمكــن أنوووطنــه 
هم ورفضــهم وشـجبهم لكــل هــذه الشــتات إىل التعبيـر عــن سـخطإننــي أدعـو الفلســطينيين يف . علـى خيــار مـن هــذا النـوع

  .[....]وبكل وسيلة يرونها مناسبة  تاملؤامرا
  .......][ 

  



 

 
 

  

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  
 


