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  كلمة لألمين العام حلزب الله، السيد حسن نصر الله،
  يف املؤتمر العربي الرابع لدعم املقاومة

  ]مقتطفات[ .30/3/2006بيروت، 
   
  

أكد السيد نصر الله أن خيار املقاومة هو اخليار املنطقي والطبيعي للمستضعفين، مشدداً على أن املقاومة باقية 
  .وركبها مستمر يف األمة

ندما يتخلى أي طرف عن املقاومة سوف يأتي الله بآخرين يواصلون طريق املقاومة، وإن املقاومة يف ع: "وقال
لبنان وفلسطين والعراق وعلى امتداد عاملنا العربي واإلسالمي سوف تبقى قائمة ومستمرة يف مواجهة مشروع 

ستمرة وسوف تنتصر أيضاً يف الهيمنة األميركي الصهيوين على بالدنا وشعوبنا وخيراتنا، وهي سوف تبقى م
  ".نهاية املطاف

إن هذه التطورات : "وأشار سماحته إىل تطورات العام املنصرم وبعض التطورات التي أخذت طابع املؤامرة وقال
تقريباً هذا )! وين بعدك عايش(اإلسرائيلي يقولون  –أوصلت البلد إىل مرحلة بات احلديث فيها عن الصراع العربي 

النزاع (حتى لو خفف الكالم إىل .. ن يف البلد بسبب وسائل اإلعالم، ولكن هذه املرحلة هي عابرةهو املناخ اآل
  !"فأيضاً هذا غير مقبول) اإلسرائيلي –العربي 
ولبنان (...) الذي يستهدف نزع سالح املقاومة اللبنانية والفلسطينية يف لبنان  1559منذ صدور القرار : "وأضاف

  ".قصة نزع سالح املقاومة ليست قصة جديدة، وهي قصة قديمة يتعرض لضغوط، وطبعاً
[.......]  
جاءنا من عرض علينا صفقة تقضي بأن يُشطب اسمنا من الئحة اإلرهاب وأن تفتح  2000بعد العام : "وقال

هذه .. اأمامنا أبواب السلطة يف لبنان وأبواب العامل املوصدة، وأن تعاد إلينا بقية األرض احملتلة يف مزارع شبع
واألميركي يف ذلك احلين مل يطلب ال تثبيت لبنانية مزارع شبعا ال من .. للمرة األوىل أنا أنقل موضوع املزارع

اللبنانيين وال من األمم املتحدة، ومل يطلب وثيقة خطية من سورية، واالنسحاب من مزارع شبعا وإطالق األسرى 
كل هذا الكرم مقابل التخلي عن املقاومة وإلقاء السالح، لكننا .. لواملعتقلين اللبنانيين ودفع مبلغ كبير من املا

ما هي الضمانات حلماية لبنان؟ قالوا نحن نعطيكم الضمانات، وقد رأينا الضمانات يف : وحين سألناهم. رفضنا
  **".أريحا
[.......]  
تالياً املقاومة مشروعة أم غير هم يناقشون شرعية املقاومة، هل مزارع شبعا لبنانية أو ليست لبنانية؟ و: "وقال

مشروعة؟ ونحن نقول حتى لو أثبتنا لبنانية مزارع شبعا، وأنا قلت هذا على طاولة احلوار واعترفت األمم املتحدة 
ال ] سبتمبر[أيلول  11بعد .. بلبنانية املزارع، أي طلقة نار يف تلك املنطقة سوف تكون مدانة من اجملتمع الدويل

  ".هممقاومة شرعية بنظر
[.......]  
اإلسرائيلي ويف الدفاع عن  –إن الدولة يف لبنان مل تتحمل مسؤولياتها يوماً يف مواجهة الصراع العربي : "وقال

لبنان أو جنوبه أو حترير حبة من أرض لبنان أو أسير من املعتقلين اللبنانيين، ففي أفضل مواقعها وجتلياتها 
ولذلك قلنا نحن جاهزون للحوار حتت عنوان وضع .. ل الدولة وتتحمل املسؤوليةفلتتفض. الدولة ساندت املقاومة

استراتيجيا دفاع وطني، وموضوع املقاومة يناقش يف هذا اإلطار إذا كنا نريد أن نستجيب لالحتياجات الوطنية، 
ن نصل إىل نتيجة، ونحن أمّا إذا كنا نريد أن نستجيب لإلمالءات واألوامر األميركية الدولية واإلسرائيلية فنحن ل

بالتأكيد عندما جند أننا أمام واقع يقول إن احلالة القائمة هي استجابة لإلمالءات األميركية الدولية واإلسرائيلية، 

                                                 
  31/3/2006، "العهد، االنتقاد": املصدر.  

  .قيام قوات االحتالل اإلسرائيلية باقتحام سجن أريحا املشمول بضمانات دولية إشارة إىل  **
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األصل بالنسبة إلينا كيف نحمي بلدنا، وكيف نستعيد أرضنا وأسرانا، وكيف . فنحن لسنا يف موقع االستجابة
يبقى لبنان بلداً قوياً منيعاً كريماً عزيزاً أياً تكن التحوالت والتطورات األخيرة  نصون سيادتنا وكرامتنا، وكيف

  ".املوجودة يف املنطقة
أن املشروع األميركي الدويل يف لبنان يف هذه األيام وصل إىل طريق مسدود، وتالياً ما خطط قبل عام وصل "وأكد 

قاومة يف لبنان قوية عزيزة وحمتضنة على املستوى امل. إىل املرحلة التي ال يستطيع فيها أن يكمل مشواره
الشعبي، وال يستطيع أحد أن يمس مقاومة تملك املصداقية واملنطق والرؤية واحلجة والدليل والقوة، ألننا يف عامل 

  ".ال ُيحترم فيه احلق واملنطق إن مل يكن مستنداً إىل القوة
تفقون معنا، أن اإلخوة الفلسطينيين يف لبنان هم إخواننا، ونحن أننا نلتزم مع الكثيرين ممن يتحالفون وي"كما أكد 

سنتصرف على أساس هذه القاعدة، وتقديم كل الضمانات احلقيقية التي تؤمن لهم حياة كريمة وعودة سريعة إىل 
  ".ديارهم

اللجوء إىل وأشار سماحته إىل أن أهم إجناز حتقق على طاولة احلوار بالنسبة إىل املوضوع الفلسطيني هو رفض 
يف بلدنا، بل نريد حل مشكالتنا، ولن نرضى ) إسرائيل(نحن لن نحل مشكالت : "أي وسيلة أُخرى غير احلوار، وقال

  ".بأي حل ال على حساب لبنان وال على حساب اللبنانيين وال الفلسطينيين
[.......]  

لشعب الفلسطيني، وندعو الفصائل نحن يف لبنان سوف نبقى إىل جانب ا: "وحول الوضع يف فلسطين قال سماحته
واحتضانها وإىل إجناح جتربة حكومة " حماس"الفلسطينية والشعوب واحلكومات العربية واإلسالمية إىل مساندة 

  ".، ليس من أجلها، وإنما من أجل فلسطين وشعبها"حماس"
احلقيقي لطرد االحتالل وإنقاذ أنا أود أن أؤكد إيماننا بأن اخليار الصحيح و: "ويف املوضوع العراقي قال سماحته

ولكن يف الوقت نفسه علينا .. العراق هو خيار املقاومة املسلحة، ونحن نرى أن علينا جميعاً أن نساندها وندعمها
  ".أن نحصنها، ألن أخطر شائبة تواجه العراقيين هي الفتنة

[.......]  
   
   

 

  



 

 
 

  

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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