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  السيد حسن  يف لبنان،" حزب الله"ل كلمة لألمين العام 
  يجدد  ،"املقاومة اإلسالمية" لـ يف مهرجان نصر الله،

  فيها رفضه لترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل
  ]مقتطفات[ *.8/3/1998بيروت، 

  
  

  [.......]  
شرطي اتفاق التسوية والتطبيع بعد عشرين عاماً من التجاهل وتنازله عن  425إن اعتراف العدو بالقرار "  

  ."جاءا بفعل ضربات املقاومة اإلسالمية التي أثبتت أنها اخليار الوحيد لتحرير األرض بشكل كامل
أن العدو يجب أن يخرج من أرضنا احملتلة من دون قيد أو شرط وال عالقة للكيان الصهيوين بأمن "وأكد   

ال يستطيع أحد من أركان السلطة أن : "وقال." يف شؤون لبنان له التدخل إطالقاًلبنان بعد االنسحاب وال يحق 
هل يستطيع أحد أن يعطي العدو أمناً بعد كل الذي فعله من عدوان : "متسائالً، "ترتيبات أمنيةبيعطي العدو أي وعد 

  ."على لبنان
عندما نقف ونقول ال نريد ترتيبات أمنية يعني ال نريد ألغاماً يف الشريط احملتل، ال : "نصر اللهوأضاف   

، مشيراً إىل أن "معافى نريد أفخاخاً يف منطقة الشريط نريد أن يعود الشريط احلدودي احملتل إىل الوطن ساملاً
ائيلي إىل اخلروج من الشريط من طرف واحد وقت، وسيأتي اليوم الذي سيضطر فيه العدو اإلسر املسألة هي مسألة"

الطرح الصهيوين اجلديد الذي يتم التداول يف شأنه يتخلى عن امليليشيات "ولفت إىل أن ." من دون قيد وال شرط
إن الطرح اجلديد : "وقال." العميلة التي هي عبارة عن أكياس رمل يف احلرب وغنم يتخلى عنه صاحبه يف السلم

أن يخرج مسؤولو العمالء والضباط الكبار من لبنان، إمّا إىل فلسطين احملتلة أو إىل اخلارج الصهيوين يقضي يف 
  ."إن العدو تنازل عن إحلاقهم باجليش اللبناين(...) خرى عبر جلوء سياسي والطلب من الدولة العفو عن العناصر األُ

  [.......]  
 

  

                                                 
 .9/3/1998، )لندن" (الحياة" *



 

 
 

  

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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