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  رسالة الرئيس إميل حلود إىل اللبنانيين
  بعد العدوان اإلسرائيلي على لبنان 

25/6/1999*  

  
  

نيين، شهداء وجرحى، واملنشآت احليوية، إلجرام اإلسرائيلي الذي طاول املدأيها اللبنانيون، بعد ليلة ا
والعمل، كما أتوجه من خاللكم إىل احملبة واألمل : ، برسالة موجزهانقصفاً وتدميراً، أتوجه إليكم، مقيمين ومغتربي

  .احلق والعدل واملساهمة: األشقاء العرب واألصدقاء يف العامل، بكلمة خمتصرها
أقول للبنانيين، إننا يف مواجهة عدو يحتل أرضنا، ويستبيح ماءنا وسماءنا، ويزرع يف شعبنا وبرزقنا 

يف مواجهة كهذه نملك الكثير، نملك قوة احلق وسالح  القتل والدمار، رافضاً السالم ومستنداً إىل منطق القوة، إننا
 . الوحدة، وخيار املقاومة

، ولكنها مؤملة للعدو، وستظل كذلك، إىل أن واإلمكانات األسلحة، ربما، مواجهة غير متكافئة يف إنها
  .أصحابهيزول االحتالل ويعود احلق إىل 

 هاحتملنا إذاإىل أن نسترد هذا احلق، وهي  ، يف املقابل، مواجهة تؤملنا يف شهدائنا وخسائرنا،إنها
لذلك أدعوكم إىل انطالقة جديدة عنوانها التضامن واحملبة وااللتفاف الوطني، . جميعاً لهانت على كل فرد منا

والتسامح وشبك األيدي والسواعد، أدعو القادرين منكم، مقيمين ومغتربين، كالً على قدر استطاعته إىل املساهمة 
  .الصمود وإرادةعمار ما تهدم، تعبيراً عن استمرارية احلياة وصالبة احلق باشرة مع الدولة، بسرعة، يف إامل

أيها اللبنانيون، يف حتمل أعباء هذه املواجهة ونتائجها التي تفوق الواردات والطاقات، أتوجه إىل 
السالم احلقيقي وليس أي سالم، هو  نإإننا دعاة سالم عادل وشامل يف املنطقة، : يف العامل، وأقول األصدقاء

، إن إسرائيل ال تزال تناور يف أجزاء السالم وجزئياته هنا وهناك، خيارنا االستراتيجي، كما هو خيار سورية
وتعيش منطق القوة واضعة هذه املنطقة احلساسة من العامل على فوهة بركان دونما رادع، ومتكلة على أن العدالة 

  .ا نحن، فأصحاب إيمان أن القوة قد تؤجل احلق ولكنها ال تلغيه أبداًأمّ الدولية ذات مكيالين،
  .عشتم، عاش لبنان. دعوكم جميعاً إىل التشبث بغد أفضلأيها اللبنانيون، أ
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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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