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 يف لبنان، السيد حسن نصر الله، يهدد فيها" حزب الله"رسالة األمين العام لـ 

 سرائيلية يف شمال فلسطين رداً على العدوانف املستوطنات اإلبقص 

  ١]مقتطفات[سرائيلي على لبنان اإل 
  ١١/٤/١٩٩٦بيروت، 

  
   لفزيون حسن نصر الله يف رسالة وجهها عبر تالسيد " حزب الله"مين العام لـ قال األ

وعلى " يف شمال فلسطين"املستوطنات ان على اسرائيل توقع قصف " حزب الله"التابع لـ " املنار"
  .خرى مل يحددهاأبضرب مناطق  وهدد ايضاً". ان ينتظروا ردنا"االسرائيليين 

كثر من منطقة أات االسرائيلية يف نواع االعتداءأيوم لشتى الذين تعرضوا ال"وأضاف   
العاصمة وضواحيها ما أدى اىل سقوط شهداء مدنيين وعدد من اجلرحى وتضرر لبنانية طاولت 
هداء هايل الشأؤالء االهل الصادقين الطيبين املظلومين نعزي ونحن نخاطب ه. عدد من املنازل

  ...".ونسأل الله لهم الرحمة
ط من للمستوطنين يف مستعمرات شمال فلسطين هو فقان الطريق الوحيد لتحقيق األ"وأكد   

ي طريق آخر، ال القصف اجلوي سيجدي نفعاً ال أوفقط عدم املس باملدنيين عندنا وليس هناك 
التهويل سيجدي نفعاً ال توسيع املساحة اجلغرافية للقتال واملعركة، ال االستجداء بسالح اجلو الذي 

االسالمية اي  ومقاومته" حزب الله"يتفاخر به االسرائيلي اليوم سيجدي نفعاً، وانا هنا اجدد قرار 
مس باملستعمرات واملدنيين يف شمال فلسطين أياً يكن العواقب مس باملدنيين عندنا سيقابله 

فهذا لن فليقصفوا حيثما ارادوا وليفعلوا ما يشاءوا . التي يهدد بها شمعون بيريز ورئيس اركانه
" تفاهم تموز"سموه ما شئتم . يغير من قرارنا على حماية مدنيينا ولن يغير هذا شيئاً على االطالق

عندما يمس املدنيون عندنا سيمس املدنيون واملستعمرات يف . و غيره نحن ال تعنينا املصطلحاتأ
  .ثون عنهادشمال فلسطين أياً تكن العواقب التي يتح

سيارات ودمرت بيوت حرقت أطفال وشيوخ، وأيين عندنا من نساء واليوم اعتدي على املدن  
من أليس هناك : قولأمن قرارنا الواعي والدقيق وانطالقًا . وهذا عدوان فاضح وصارخ

) مسأ(يعدهم به بيريز، بل سنرد على ما حصل اليوم للمستوطنين يف شمال فلسطين الذي 
و غداً او متى لكن هذا أقول الليلة أن ولن حدد اآلأوسنقصف املستعمرات يف شمال فلسطين، لن 

  .قرارنا وعليهم ان ينتظروا هذا الرد
قول للمستوطنين يف شمال فلسطين ما حصل اليوم خلفياته أود ان أيضاً أويف هذا اجملال   

ن عليهم ان يضغطوا على بيريز وقيادتهم موا بأيشيريدون ان يع االنتخابية واضحة واذا كانوا حقاً
ي يعني راملزيد من التصعيد العسك. فقط هذا هو الطريق. اي عدوان او مس باملدنيينويوقفوا 

هذه معادلة كتبت بدمائنا ودماء اطفالنا . املزيد من املس باملستعمرات واالمن يف شمال فلسطين
  ........ونسائنا ولن يستطيع احد يف العامل ان يغير منها شيئًا وسموها ما شئتم

                                                            
 .١٢/٤/١٩٩٦، لندن، احلياة: املصدر  ١



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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