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  يف لبنان، السيد حسن نصر الله،" حزب الله"كلمة لألمين العام لـ 
  يف الدورة الطارئة املشتركة للمؤتمرين القومي العربي

  والقومي اإلسالمي أعلن فيها أسر عقيد إسرائيلي
  ]مقتطفات[ .15/10/2000بيروت، 

  

  
ن إهدائنا الثاين لشعب انتفاضة قبل أن أبدأ الكلمة يشرفني أن أعلن يف افتتاح مؤتمركم الكريم هذا ع"  

الذين ينتظرون بأمل يوم اللقاء باألحبة، فبعون  األقصى وشهدائها ولكل أسير ومعتقل يف سجون العدو ولعوائلهم
الله تعاىل ويف إجناز نوعي جديد ويف عملية أمنية معقدة تمكنت املقاومة اإلسالمية من أسر ضابط يف اجليش 

ل مع أحد األجهزة األمنية اإلسرائيلية وسنعلن الحقاً عن التفاصيل املناسبة يف الوقت اإلسرائيلي برتبة عقيد يعم
  ."املناسب

  [.......]  
ما شاهدناه وشهدناه خالل األيام املاضية هو جتسيد عيني للوصف النبوي الشريف لهذه األمة وما   

فمن انتصار املقاومة . سمة وكبيرةوما بين أيدينا من وقائع يضعنا أمام مسؤوليات حا.. أودع فيها من خير
الباسلة يف لبنان وما أحلقته بالعدو الصهيوين من هزيمة عسكرية وسياسية ومعنوية وما قدمه لبنان من 
تضحيات جسيمة يف هذا السبيل، إىل انتفاضة األقصى وصور البطولة واإلقدام على املوت دون وجل واحلضور 

  .آللة القتل الصهيونية باللحم العاري والقبضات العزالء املدهش لهذا الشعب يف الساحات وحتديه
  [....]  1948إىل عرب فلسطين   
اإلحراج الذي أصاب معظم األنظمة العربية وصعوبة ] و[إىل ارتباك اإلدارة األميركية وهلع حكومة العدو   

[....] هذا يؤكد  وكل. ن جهة أُخرىالتوفيق بين إرادة شعوبها من جهة وإرادة القوة املستبدة واملهيمنة على العامل م
أن األمة مل تتعب ولكن الزعماء تعبوا، وأن املفاوضات طريق املآزق واألوهام والتنازالت، وأن املقاومة وحدها 
هي طريق التحرير، وأن شعوبنا قادرة أن تفرض إرادتها على كل العامل لو شاءت، وأن املعركة ال حتتاج إىل 

نظن، وأن عدونا أضعف مما نتصور، وأن  املقاومة هي أفضل السبل لصنع  أساطيل وإنما إىل إرادة، وأننا أقوى مما
وأن ما أسس على [....] وحدة وطنية ووحدة أمة، وأن القدس حاضرة يف وجدان الشعب الفلسطيني ويف ضمير األمة 

طار عملية وعمل له على مدى عشر سنوات من اجلهد السياسي واإلعالمي وامليداين يف إ" عاصفة الصحراء"إجنازات 
  .[....]التسوية وانخرط فيه كل العامل إالّ قليالً قد انهار أو كاد 

  [.......]  
  :لن أطيل وإنما أكتفي بأمرين[....]   
إىل اإليمان بالله ووعده . صدقوين إننا بحاجة اليوم وقبل كل شيء إىل اليقين واإليمان وإىل الثقة: األول  

ا يمكن أن يُهزم وقد هُزم، إىل اإليمان بأن االنتصار ال يحتاج إىل كل هذه بأن عدون[....] إىل اإليمان . ونصره
  .[....]االستراتيجيات املعقدة والشروط املستحيلة 

                                                 
 "16/10/2000، )بيروت" (السفير. 
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  [.......]  
إننا مدعوون اليوم إىل االستجابة السريعة واحلازمة لنبض األمة وحسم أولوياتنا ملصلحة : الثاين  

لصهيوين والعمل من أجل حترير القدس وإنقاذ املسجد األقصى من االنخراط الكامل يف مواجهة املشروع ا
  .التدنيس والتدمير وإنقاذ الشعب الفلسطيني من التهجير واإلبادة

فلنضع كل خالفاتنا العقائدية والدينية والفكرية والسياسية واحلزبية جانباً وليكن لنا شرف املساهمة   
  .[....]اجلادة يف هذه املواجهة املصيرية 

  [.......]  
  

  



 

 
 

  

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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