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   حسن نصر اللهالسيد  يف لبنان" حزب الله"كلمة لألمين العام لـ 
  يرفض فيها تعديل مهمة جمموعة املراقبةيف حفل تشييع شهداء احلزب 

  "تفاهم نيسان"املنبثقة من 
  ]مقتطفات[ .28/6/1998، بعلبك

  

  [.......]  
ي أن نلتقي يف بعلبك التي كانت وما نحتفي اليوم بتكريم والتكرم من شهداء اإلسالم، وهذا األمر الطبيع"  

زالت قاعدة اجملاهدين ومعقل الثوار ومنطلق املقاومة، كانت وما زالت مع بلدات البقاع ومدنه تدفع بخيرة 
ومتى مل تكن . شبابها إىل جبهات القتال لتدافع عن لبنان وكل العرب واألمة اإلسالمية، لتشارك يف النصر الكبير

لهذا اخلط، خط الشهادة، خط الدم املنتشر من الهرمل شماالً  تها ومذاهبها وطوائفها وفيةئالهذه املنطقة كلها بعا
  "حتى البقاع الغربي جنوباً؟

أضاف أن دالالت حضوركم وصبركم يف هذا اجلو احلار كبيرة وعظيمة، فعلى العدو أن يفهم ومعه العامل   
الشهادة التي هي املقدمة الطبيعية  نقيم لهم أعراساً، أعراس بل زعكله، أننا ال نذرف على شهدائنا دموع الثكل واجل

  .للنصر
فهم أن األمة التي تقيم األعراس لشهدائها وحتتشد حتت الشمس يف عرس الشهادة ال يوعلى العدو أن   

م هي مقدمة إلعادة النظر بلجنة تفاه الشهداء يمكن أن تستسلم أو تتراجع، وحذر من اعتبار تبادل األسرى ورفات
إن هذه العملية عملية : نيسان وحتويلها إىل جلنة أمنية أو عودة املفاوضات األمنية بين لبنان وإسرائيل وقال

لتحويل معنى سياسياً لها، ونؤكد رفضنا  إنسانية حصلت يف املاضي وحتصل اآلن وقد حتصل يف املستقبل، وال
كما أكد السيد . وحوّلوها، فإننا نعتبر أن التفاهم ليس موجوداً أصالً جلنة تفاهم نيسان إىل جلنة أمنية وإذا حصل

لبنان وإسرائيل، فاملنطق الوحيد الذي نتعامل معه استمرار املقاومة  بين نصر الله رفضه ألية مفاوضات أمنية
وتموز  85حتى يخرج العدو من أرضنا دون قيد أو شرط، وقد استطعنا باملقاومة إخراجه وهزيمته يف العام 

ومرّغنا أنفه وحوّلنا جنوده إىل أشالء يف بساتين أنصارية، فاملراهنة الوحيدة  96] أبريل[ونيسان  93] يوليو[
  .على املقاومة، هي عند صدق توقعاتكم

وأكد السيد نصر الله أن مهمة املقاومة الرئيسية هي حترير األرض وعملية التبادل التي حصلت هي   
قاومة وتفصيل من تفاصيلها وهدف من أهدافها وأن عمل املقاومة مل ولن يتوقف حلقة من حلقات عمل امل

ودليلنا أثناء ساعات التبادل نفّذنا العمليات وأوقعنا القتلى يف صفوف العدو ونحن يف املقاومة نعتبر أن 
ة ومعنوية، استرجاع رفات أي شهيد هدف نسعى إليه فأجساد شهدائنا لها قيمة عالية عندنا وأسبابها إنساني

  .فنحن لسنا منظمة إرهابية يقتل أفرادها ويرمون على جانبي الطريق
  [.......]  

                                                 
 "لة ، عملية مبادلة أشالء جندي إسرائيلي قتل في عملية بحرية فاش25/6/1998وآان تم، بتاريخ . 29/6/1998، )بيروت" (السفير

  .مقاومًا لبنانيًا 40الماضي، في مقابل جثث  سبتمبر/في أنصارية في أيلول



 

 
 

  

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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