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  يف لبنان يرد فيه " حزب الله"بيان لـ 
  إدراج الواليات املتحدة األميركية  على إعادة

 السمه يف الئحة اإلرهاب

  .بيروت
  

  
إن حزب الله مل يفاجأ بهذا االتهام وهي ليست املرة األوىل تعتبر فيها اإلدارة األميركية مقاومته ضد   

ن إعادة إدراج اسم حزب الله على الئحتها و وتبنت خياراته، وإعداالحتالل الصهيوين إرهابًا، وطاملا تماهت مع ال
يف هذه املرحلة هي خضوع إلمالءات الكيان الغاصب واستجابة لضغوط اللوبي الصهيوين التي تريد النيل من 
صورة املقاومة اإلسالمية املشرقة والناصعة والتي استطاعت عبر جهادها الشريف طرد االحتالل اإلسرائيلي من 
لبنان، وتقديم أروع نموذج حضاري مل يشهد له العامل مثيالً عبر ممارستها األخالقية الرائعة بعيد االندحار 

  .الصهيوين املذل من لبنان بحسب ما شهد الصديق والعدو
إن إفشال حزب الله لكل حماوالت الفتن التي أراد العدو حتقيقها ليغطي على فرار جنوده من لبنان،   

حتذوا جتربته يف مقارعة اً أبناء الشعب الفلسطيني الذين اللمتطلعين للحرية واالستقالل وخصوص وحتوله رمزاً 
ا رأس اإلرهاب يف العامل يغتنمان كل اإلرهاب واإلجرام الصهيوين، جعال العدو وشريكته اإلدارة األميركية وهم

  .فرصة سانحة للزج باملقاومة تارة باسم اإلرهاب، وطوراً بحجة تهديد املصالح األميركية والصهيونية
إن هذه اخلدع مل تعد تنطلي على أحد يف عاملنا العربي واإلسالمي، وقد عبّر العديد من القادة واملسؤولين   

هذه احلقيقة ورفضوا بشدة أي ربط بين حركات املقاومة والتحرر وخصوصاً حزب واألمراء العرب واملسلمين عن 
الله وبين ما يسمى اإلرهاب، إضافة إىل العديد من املسؤولين الغربيين الذين يميزون بين نضال الشعوب للحرية 

  .واإلرهاب
وأسرانا ومعتقلينا إن هذا االتهام لن يغير من مسؤوليتنا حيال تصميمنا على استكمال حترير أرضنا   

وتقديم كل أشكال الدعم املمكن لالنتفاضة املباركة يف فلسطين، ولن يغير يقيننا أن هذا العدو الصهيوين إرهابي 
وجمرم يجب أن يتصدى له كل األحرار ودعاة حقوق اإلنسان يف العامل ويقفوا يف وجه جمازره اليومية ضد 

  .املواطنين الفلسطينيين األبرياء العزل
  

 
  

                                                 
 "8/10/2001، )بيروت" (النهار.  



 

 
 

  

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  
 


