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  يف لبنان، السيد حسن نصر الله،" حزب الله"كلمة لألمين العام لـ 
  يف ذكرى عاشوراء بشأن العدوان على األمة

  ]مقتطفات[ .13/3/2003، بيروت
  

    
[.......]  

تقف األمة كلها اليوم يف مواجهة أميركا التي وضعت أمتنا أمام خيارين، كذلك الذي فعله يزيد وعبيد   
: لكوفة يف يوم كربالء، عندما وضعوا احلسين وصحبه وأهل بيته نساءه وأطفاله أمام خيارينالله بن زياد وجيش ا

البيعة  إمّا احلرب والقتل والقتال وسفك الدماء والسبي وإمّا االستسالم، إمّا القبول بالشروط املذلة وإعطاء
م واألخالق واإلنسان واحلرمات والشرعية للظامل واملضطهِد واملغتصب والقاتل ومعلن احلرب على الدين والقي

ومكة واملدينة ودين حممد وكتابه السماوي، ولكن احلسين مع قلة الناصر وخذالن الناس وقف يف تلك الساحة 
يقول احلسين يف ساحة احلصار . ليعلن موقفاً أبدياً، يمكن لكل أمة وشعب وفئة أن تستلهمه إىل قيام الساعة

  ".ذلةهيهات منا ال: "واجلهاد والشهادة
  [.......]  
يجب أن نعتز بالوحدة الوطنية التي جتلت من جديد يف موقف اللبنانيين : "وعلى املستوى اللبناين قال  

الوحدة الوطنية التي عبر عنها . جميعاً باختالف طوائفهم  وانتماءاتهم واجتاهاتهم السياسية وأحزابهم ومناطقهم
لعدوان األميركي الصهيوين على األمة، وإدانتهم لهذه احلرب اللبنانيون مسلمين ومسيحيين يف رفضهم هذا ا

األميركية املعلنة على املنطقة وعلى عاملنا العربي واإلسالمي بكل أهدافها التي باتت واضحة وال حتتاج إىل 
  ".باألخص مواقف وخطب رئيس اجلمهورية العماد إميل حلود"شيداً باملوقف الرسمي اللبناين وم" .إعادة تذكير

  [.......]  
إن تظاهرتنا العظيمة هذا اليوم هنا يف الضاحية اجلنوبية وبقية التظاهرات يف بقية املناطق اللبنانية، "  

هذه األعالم الفلسطينية التي . عنوانها األصلي هو التضامن مع الشعب الفلسطيني املقاوم واجملاهد واملنتفض
ثقوا تماماً أنكم : ونقول إلخواننا يف فلسطين. هذا التضامنرُفعت باآلالف هي تعبير رمزي عن هذا املوقف وعن 

احلقيقة أن هذه االنتفاضة واملقاومة يف [....]. استطعتم أن حتققوا إجنازات عظيمة يف فترة زمنية قصيرة وقياسية 
وجود سنة أمام خطر البقاء وال 50فلسطين استطاعت أن تهز هذا الكيان الصهيوين وأن تضعه للمرة األوىل منذ 

هذه ليست شعارات، ومن يتابع انعكاسات االنتفاضة على الكيان الصهيوين سياسياً ونفسيًا .. واإلزالة والفناء
  ".واقتصادياً يعرف أن ما أقوله هو احلقيقة بعينها

اب احلقيقية الستعجال الواليات املتحدة األميركية إعالن احلرب على العراق بعد أن من جملة األسب"وأكد   
ودها وإرسال نصف أسطولها إىل ي أعلنها، وحشد مئات اآلالف من جنأفغانستان قبل أن يحقق بوش أهدافه الت

ي الذي بات يتهدد املنطقة، هو اخلشية احلقيقية لدى اإلدارة األميركية والصهاينة يف أميركا من اخلطر الوجود
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وهم يعرفون أن حتوالً  ربي،ـتضامن الشعبي العبفعل املقاومة واالنتفاضة يف فلسطين وال 'دولة إسرائيل'كيان 
  ".[....]واجهة إىل مرحلة حاسمة وسريعة ـكن أن ينقل املـربي جماور يمـواحداً يف بلد ع

الرسمي السيىء والصعب واملأساوي، من يف هذا الوضع العربي : "وتناول سماحته املوقف السوري فقال  
إجالل وتعظيم أمام صمود سورية األسد قيادة وجيشًا بواجبنا يف يوم عاشوراء يوم الشجاعة والثبات، أن نقف 

ال يمكن ألي إنسان عربي يف مثل هذه األيام أن يمر بسهولة عندما يستمع إىل قائد عربي شاب يف هذا . وشعباً
الصعبة، كالرئيس بشار األسد، لينطق بموقف يعبر عن نبض الشارع  يف هذه املرحلةاملوقع اخلطير واملهم و

ال يجوز أن يمر أحد ببساطة، خصوصًا أن الرجل رئيس .. العربي وضميره ووجدانه ومشاعره الغاضبة والرافضة
تظرها يف الكونغرس ودولة ين.. دولة تتهددها أميركا وتقول عنها إنها سوف تأتي يف املرحلة الثانية أو الثالثة

ودولة جماورة للكيان اإلسرائيلي الذي يمكن أن يشن .. قانون حماسبة سورية الذي يمكن أن يطرح يف أي وقت
  " .فلننظر إىل الرجل واملوقع واخلطاب ونفهم حينئذ أهمية الرجل واملوقع واخلطاب إذاً . عليها عدواناً يف أي وقت

  [.......]  
تطلع إىل اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، إىل قاعدة اإلسالم احملمدي األصيل، ن" :أضاف السيد نصر الله  

ما زالت والشاه يف إيران، نتطلع إىل إيران التي كانت و 'إسرائيل'كربالء يف انتصارها على أميركا والتي جسدت 
  ".األميركي االستكباريوستبقى دائرة االستهداف 

سالمي األوسع بعيداً عن كل حقد هذا التحالف العربي اإليراين اإلأننا بحاجة اليوم إىل "وأكد [....]   
  ".وكراهية وبغضاء، وعن كل ضغائن، ألن التحدي أمامنا كبير وكبير جداً

  [.......]  
  
  
  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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