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  أمينه العام السيد حسن نصر الله  موقف حزب الله من خالل أقوال
  حاضراً ومستقبالً،: النصر ونظرة احلزب إىل دوره يف تقويم

  يف لبنان واملنطقة
  

  االنسحاب اإلسرائيلي مباشرةعقب  كلمة لألمين العام يف بنت جبيل
  ]مقتطفات[ .26/5/2000بنت جبيل، 

  

 
  [.......]  
  :من النقاط، أقولها باختصار دصرين الكبيرين عدأمام هذين الن  
يجب تقويته وحتصينه، وهذا يحتاج إىل جهد ويجب احلفاظ على هذا اإلجناز، وهذا االنتصار  :أوالً   

  .وتضحية أكبر، وإىل تواضع كبير أيضاً، من اجلميع
خالل األيام املاضية، لكن ال  لكإن علينا أن نثبت يف هذه املنطقة أننا الئقون بالنصر وقد أثبتنا ذ: ثانياً   

هذه املنطقة بحاجة إىل حتصين بعد كل هذا [....] تسمحوا ألحد يف األيام واألسابيع املقبلة أن يدخل على اخلط 
التاريخ املظلم، مسؤولية رجال الدين املسلمين واملسيحيين، القوى السياسية املوجودة يف املنطقة، فعاليات 

  .جميعاً أن يعملوا على مللمة اجلراح يف كل بلدة ويف كل قرية وبين العائالت جميعاً ووجهاء واملثقفين، وأهلنا
العمالء هم عبرة للبنانيين جميعاً، وهذه جتربة جديدة وشاهدتم كيف أُذل هؤالء، كيف يتهمون  :ثالثاً   

 ،"ركتنا يف ليلة واحدةسنة وخانتنا وت 25لقد أخلصنا إلسرائيل "أنطوان حلد العميل هو يقول . قائدهم بخيانتهم
إن إسرائيل ال يعنيها وال يهمها أحد يف لبنان، هي تكذب على . هذه يجب أن تكون عبرة لكل لبناين مسلم ومسيحي

ما يهم إسرائيل يف لبنان واملنطقة مصاحلها . املسيحيين وتكذب على املسلمين عندما تدعي احلرص عليهم
  .ومنافعها وأطماعها

وم النصر، بالنسبة لهذه املنطقة، أننا يف حزب الله لسنا يف وارد أن نكون بديالً عن أعلنُ يف ي :رابعاً   
. الدولة هي املسؤولة. الدولة، لسنا سلطة أمنية ولن نكون سلطة أمنية، لسنا مرجعية أمنية ولن نكون مرجعية أمنية

األمن، تعزز اخملافر، ترسل أجهزة  قوى: هذه املنطقة عادت إىل سيادة الدولة والدولة هي التي تقرر مَنْ سترسل
  .ونحن ال نتحمل أي مسؤولية أمنية يف هذه املنطقة على اإلطالق. أمنية أُخرى

حزب "ة اإلنمائية واإلعمارية، حجم اخلراب يف هذه املنطقة، يحتاج إىل دولة، طبعاً ياملسؤول: خامساً   
ولكن املسؤولية هي . ملساعدة إىل هذه املناطق، قدم دماً وتضحيات، ونحن من خبز اجملاهدين سنمد يد ا"الله

  .[....]مسؤولية الدولة 
  [.......]  
أقول للبنانيين جميعاً، يجب أن تتعاطوا أن هذا انتصار لكل اللبنانيين، ليس انتصار حزب وال  :سابعاً   

، هذا انتصار ذلكأو يقول  حركة وال تنظيم، هذا ليس انتصار طائفة وانهزام طائفة، خمطىء، جاهل من يظن ذلك
  .[....]للبنان، وهذه املقاومة كانت قوة للوطن، وستبقى قوة للوطن 

هذا خداع، هو خرج بدون خيارات، ثم . اليوم براك يدعو لبنان إىل اعتبار االنسحاب رسالة سالم: ثامناً   
شهيداً من  1276قل عن يدعونا إىل اعتبار االنسحاب سالماً بعد أن قتل عشرات اآلالف من املدنيين بعد ما ال ي

كون ، إذا ضمينا إليهم آالف الشهداء من بقية اإلخوة يف القوى اإلسالمية والوطنية اللبنانية، ماذا ت"حزب الله"
                                                 

 "27/5/2000، )بيروت" (سفيرال .  
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احملصلة، بعد عشرات اآلالف من املدنيين الذين قتلوا يف لبنان، بعد أن دمر بلدنا واقتصادنا، وهو ما زال يحتجز 
عزيزة علينا هي مزارع شبعا، وهو يف الوقت الذي يستقبل فيه املهاجر  أسرانا يف سجونه، وما يزال يحتل أرضاً

بل فلسطين املليون مهاجر اآلتي يف السنوات املقبلة، يرفض اليهودي الروسي رقم مليون، ويعلن استعداده لتستق
عن أي رسالة سالم يتحدث براك ثم يبدأ . أن يعيد الالجئين الفلسطينيين يف لبنان وغيره إىل ديارهم وبيوتهم

  .[....]بالتهديد والتهويل على لبنان 
ال التحرير، وأمام استكمال استعادة أيها اللبنانيون أنتم أمام استحقاقات كبيرة، استحقاق استكم: تاسعاً   

األسرى، وأمام استكمال بناء مؤسسات الدولة، بهذا االنسجام بين املقاومة والدولة، بهذا اإلحساس باملسؤولية 
الوطنية، بهذا التوحد حول الوطن، يمكننا أن نواجه كل االستحقاقات ونبني ألنفسنا وألجيالنا القادمة وطناً اسمه 

  .[....]لبنان 
هذا النصر نقدمه لشعبنا املظلوم يف فلسطين احملتلة ولشعوب أمتنا العربية واإلسالمية ومن بنت  :عاشراً   

جبيل احملررة، أخاطب شعب فلسطين املظلوم املعذب، املضطهد، يا شعبنا يف فلسطين، مصيرك بيدك، أرضك 
قاقي ويحيى عياش، يمكنك أن تستعيد ام، بدماء فتحي الشتستطيع أن تستعيدها بإرادتك بخيار عز الدين القسّ

أرضك من دون أن يمن عليك هذا الصهيوين بزاروب هنا أو قرية هناك، يمكنكم أن تعيدوا أهلكم إىل ديارهم بفخر 
ى ولو تخلّى عنكم كل واعتزاز من دون توسّل ألحد، أنتم تستطيعون أن تستعيدوا أرضكم وحقوقكم املشروعة، حت

إن طريق فلسطين، يا شعب فلسطين، إن طريقكم إىل احلرية هو طريق . واحلجج جانباً ا هذه األدلةالعامل، دعو
ليس االنتفاضة يف إطار أوسلو وليس االنتفاضة يف ة اجلادة، واالنتفاضة احلقيقية، املقاومة واالنتفاضة، املقاوم

حلق كامالً كما يف لبنان، كل خدمة املفاوض املتنازل يف ستوكهومل، االنتفاضة واملقاومة التي ال ترضى إالّ با
 . الراقي نقدمه لشعبنا يف فلسطينهذا النموذج اللبناين. لبنان يرفض أن يبقى جزء بسيط من أرضه حتت االحتالل

لتحرير أرضكم لستم بحاجة إىل دبابات وال إىل توازن استراتيجي، وال إىل صواريخ، وال إىل طائرات، وال إىل مدافع، 
. يين املاضين الذين هزوا الكيان الصهيوين الغاصب وأرعبوه، يمكنكم أن تستعيدوا أرضكمعلى طريقة االستشهاد

أنتم الفلسطينيون املظلومون والعزل واحملاصرون، يمكنكم أن تفرضوا على الغزاة الصهاينة أن يعودوا من حيث 
كم، والنموذج ماثل أمام أعينكم، اخليار عند. د اليهود الروس إىل روسياليذهب الفالشا إىل إثيوبيا، فليعُأتوا، ف

  .[....]املقاومة الصادقة واجلادة يمكنها أن تصنع لكم فجر احلرية 
إنني اليوم باسم كل الشهداء يف لبنان، باسم كل املظلومين يف لبنان أطالب احلكومات العربية [....]   

. أن تفرض موقفها وقرارها على إسرائيل باحلد األدنى أن توقف التطبيع مع إسرائيل، أن تقطع عالقاتها بإسرائيل،
وأطالب الشعوب العربية أن تقف إىل جانب فلسطين وشعب فلسطين وترفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا 

مقاومة : إسرائيل الكبرى هزمتها املقاومة، وإسرائيل العظمى تهزمها املقاومة، وأحد أشكالها املهمة. العدو
  .التطبيع

  [.......]  
  



 

 
 

  

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
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