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  كلمة لألمين العام حلزب الله، السيد حسن نصر الله، يف مهرجان
  تشييع عماد مغنية يهدد فيها بحرب مفتوحة ضد إسرائيل

  14/2/2008بيروت، 
  
  
  

وأرواح كل شهداء الوطن واألمة نتلو الفاحتة ) رضوان احلاج(إىل روح األخ احلبيب العزيز احلاج عماد مغنية 
 .ونهدي ثوابها ألرواحهم

وعلى آله وصحبه  الله الرحمن الرحيم واحلمد لله رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد بسم
 .ورحمة الله وبركاته السالم عليكم.. األخيار املنتجبين وعلى جميع األنبياء واملرسلين

 
ه ومنهم من ينتظر وما الله عليه فمنهم من قضى نحب من املؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا: يقول الله عز وجل

عماد مغنية عاهد الله بصدق وانتظر الله بشوق وقضى نحبه شهيداً يف أيام شهادة  والشهيد القائد".. بدلوا تبديالً
منذ كان شاباً يف  احلاج عماد حمل دمه على كفه وحمل كفنه على كتفه.. سيد الشهداء) ع(عبد الله احلسين  أبي

واخيراً وصل فهنيئاً له هذا الوسام االلهي  كان يصنع النصر ويطلب الشهادةمقتبل العمر ومضت به السنون و
وشهادة، وأتوجه يف البداية إىل احلبيبين العزيزين والوالدين الشريفين أبو  احلاج عماد من بيت كله جهاد.. الرفيع 

العامل كله بأن  بنكم وليعلمعماد بالتبريك والتعزية، وأقول لهما مبارك هذا االصطفاف اإللهي لشهادة ا عماد وام
 ..فؤاد وجهاد وعماد: هذا البيت اجلهادي قدم كل ما لديه

 
أقاربه واحبائه  إىل زوجته اجملاهدة واملضحية والصابرة احملتسبة إىل بناته وابنائه اجملاهدين إىل كل أتوجه

ا لله جهاد ورجال بالتبريك أرض فيه وإىل كل أخوانه ورفاقه اجملاهدين املقاومين يف لبنان وفلسطين ويف كل
 .وبالتعزية لفقد احلبيب والعزيز واألخ واجملاهد والقائد لنيل أخينا احلبيب وساماً إلهياً عظيماً

 القادة الذي كان جهادهم وسهرهم وتعبهم وحياتهم كلها صدقة سر مع الله تعاىل فهؤالء احلاج عماد مغنية من
األمة وقضايا احلق وال  ن يف السماء ال يدافعون عن أنفسهم بل عنجنود الله اجملهولون يف األرض واملعروفو

وأكاذيب، وال يدافعون عن أنفسهم ألنهم ال يرون ألنفسهم  ينتظرون مديحاً ألنهم جمهولون وال يردون تهمة أو ظلماً
للعامل وحق هؤالء علينا جميعاً وعلى األمة أن ننصفهم وأن نكشف .. والتضحية وجوداً خارج معركة اجلهاد

 .املنيرة وحقائقهم الصافية وعطاءاتهم العظيمة وجوههم
 

 على هذه األمة أن تعرفه وأن تنصفه، من أجلها ال من أجله، وان تستلهم األمة روحه اليوم حق احلاج الشهيد عماد
أو مديح  يقال عنه من ثناء احلاج رضوان اليوم هو يف رضوان الله وكل ما.. ودرسه وجهاده من أجلها ال من أجله

 .الواصلين هو جزء من الدنيا الفانية ال تساوي شيئاً يف حسابات
 

إىل مدرسة أنبياؤها وأئمتها وقادتها شهداء،  عاماً فنحن جميعاً ننتمي 25مل تفاجئنا هذه الشهادة املنتظرة منذ 
سيدنا وأميننا العام سياقنا ووضعنا الطبيعي كما كنا مع شهادة قائدنا و ونحن اليوم مع شهادة احلاج عماد يف

ندافع عن  ألننا يف حرب حقيقية ودامية.. املوسوي وكما كنا مع شيخ شهدائنا الشيخ راغب حرب السيد عباس
إسرائيل وأميركا وكل الذين يقفون  أمتنا ومقدساتنا وكرامتنا يف مواجهة كل األطماع والعدوان الذي تمثله

 .خلفهما
 

ويف األيام اآلتية .. حبة يف انتظار ليس الوقت إلنصاف احلاج عماد اآلنواأل اليوم والوقت ضيق واملطر يهطل
الذي يترقب  بجزء من واجبنا ولكن بين يدي الشهيد القائد وأمام جثمانه الظاهر وعلى مسامع العامل سنقوم

 موقف حزب الله يف هذه الساعة أود أن أؤكد على نقاط عديدة

                                                 
  المصدر :http://www.hizbollah.org/essaydetails.php?eid=6684&cid=199 
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احلاسم واآلتي إن شاء  ج عماد إجنازاً كبيراً ونحن نرى فيه بشارة بالنصرالصهاينة يرون يف استشهاد احلا :أوالً
فتصاعدت املقاومة وخرجت إسرائيل من بيروت واجلبل  قتلوه.. لنتذكر قليالً هكذا كان احلال مع الشيخ راغب.. الله

ارات الدولية وال اجلنوب، وهذا من فعل مقاومته ودمه الزكي وليس بالقر ومعظم املناطق اللبنانية باستثناء
عباس املوسوي  الذي مل نر منه يومأً إال داعماً للصهاينة وهكذا كان احلال مع السيد الشهيد القائد بالتدخل الدويل

، بفعل دمه واملقاومة 2000عام  فتصاعدت املقاومة وبعد سنوات قليلة خرجت إسرائيل مهزومة ذليلة مدحورة
واليوم قتلوا األخ القائد .. الدولية واجملتمع الدويل يس بفعل القراراتالتي حملت راية وفعل عباس املوسوي ول

بقتله ستنهار املقاومة، قتلوه يف سياق حرب تموز التي مل تنته وال زالت  احلاج عماد مغنية وهم يظنون أن
زالت  اللحظة مل يعلن وقف لهذه احلرب وما زالت مستمرة على املستوى السياسي واألمني وما مستمرة، فحتى

أخطأوا يف قتل الشيخ  مدعومة من نفس الدول التي دعمت حرب تموز، ولكنهم خمطئون ومشتبهون تماماً كما
 .راغب والسيد عباس

 
احلاج عماد فليكتب العامل كله يجب أن نؤرخ ملرحلة بدء سقوط دولة  إىل دم الشهيد 2006من حرب تموز عام 

 أغلب األرض اللبنانية ودم السيد عباس أخرجهم من الشريط دم الشيخ راغب أخرجهم من إذا كان. إسرائيل
هذا الكالم . إن شاء الله احلدودي احملتل باستثناء مزارع شبعا، فإن دم الشهيد عماد مغنية سيخرجهم من الوجود

  .ليس من موقع االنفعال أو العاطفة بل من موقع تبصر وتأمل
 

قوة هذا الكيان وضعفه  صهيوين وهو من أخبر الناس بنقاطكلكم تعرفون أن بن غوريون هو مؤسس الكيان ال
غوريون، ولو كان الكثير من قادة العرب يقرؤون  اسمعوا ماذا يقول بن.. واملعادالت التي حتفظه أو تودي به
وقد خاضت إسرائيل . إسرائيل تسقط بعد خسارة أول حرب: بن غوريون يقول. النتهى هذا الصراع منذ زمن طويل

 الصهاينة أسموها احلرب السادسة كما تعرف عليها العامل ولكن كبار القادة . 2006تموز  حربها يف
ويسارها وبمتطرفيها على القول  االستراتيجيين االسرائيليين أسموها احلرب األوىل، وقد أجمعت إسرائيل بيمينها

من إسرائيل، إال أنه مل يستطع أن  ومالئماً ليحفظ ما تبقى إنها خسرت احلرب، وتقرير فينوغراد الذي جاء خمففاً
 املرات من الفشل والضعف والعجز والوهن على مستوى القيادات السياسية والعسكرية يخفي يف تقريره ذكر مئات

 .ملصيرها إنه قاض نصبه أوملرت ليتحدث عن جزء من احلقيقة وينبه إسرائيل. اإلسرائيلية
 

أقوى جيش يف الشرق األوسط ويملكون  يف حرب تموز مع أنه كما يقول فينوغراد يملكونملاذا فشلوا وأخفقوا 
يومأً مقاومة باسلة  33ألنهم واجهوا يف لبنان على مدى  املعدات والتكنولوجيا ما ال يملكه أحد، بكل بساطة

 هم باملرصاد وقاتلوهميقاتلهم يف حرب تموز عماد مغنية وأخوته وتالمذته وكانوا ل وشجاعة وصادقة، ألنه كان
ووعد مؤسسها  بشجاعة وذكاء، وخسرت إسرائيل أول حرب وبات حمكوماً عليها بحسب القوانين التاريخية

ستكتمل نتائج هذا الدم من الشيخ راغب  مع هذا الدم املبارك للحاج عماد مغنية. بالسقوط وستسقط إن شاء الله
القادة واجملاهدين لتجرف بصدقها ونقائها هذا الكيان  والسيد عباس وفتحي الشقاقي وأحمد ياسين ودماء

 .أمتنا العربية واالسالمية السرطاين الغاصب املزروع يف قلب
 

من جهة أخرى أنه ارتكب حماقة كبيرة جداً فأنا بين يدي احلاج  ليطمئن كل احملبين والقلقين وليعرف العدو: ثانياً
 ال وهن وال ضعف وال خلل يف جسد وصفوف: أقول للصديق والعدو الذين يعرفون كل احلقائق عماد وأمام أخوانه

دم السيد عباس، ال  أخوة عماد مغنية سيواصلون طريقه ومشروعه وجهاده ودمه كما فعل يف املاضي. املقاومة
السيد عباس داخل املقاومة وحزب الله،  التي أوجدها دم يعرف اإلسرائيلي ما هي الوحدة الروحية والعاطفية

دم احلاج رضوان يزيدنا قوة وصالبة وتالحما ملواصلة الطريق . خمتلفة ء ال يعرفون ألنهم ينتمون إىل ثقافةهؤال
  .بأفق أكبر وأوسع

 
اليوم إذ يرحل شهيداً مل يُبق خلفه إال  أود أن أقول للعدو قبل الصديق أن احلاج عماد أجنز مع أخوانه كل عمله وهو

تموز بدأنا نعد ليوم آخر، ألننا نعرف إسرائيل ستعتدي على لبنان  انتهاء حربالقليل مما يجب القيام به، منذ 
 حين كان املهجرون يعودون كان جزء كبير من تنظيمنا يرعى 14لبنان واملنطقة، ونحن منذ  وستشن حرباً على
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وما وعدت به .. مةحلرب قاد أعمال اإلسكان والتعويض، ولكن الذين كانوا يقاتلون كانوا يستعدون منذ اليوم األول
 .احلاج عماد وأخوانه يف السابق هو ليس للمستقبل فما كان يجب أن يُنجز قد أجنزه

 
ملواجهة أي عدوان حمتمل وأقول أي عدوان على لبنان أو  اليوم حزب الله واملقاومة االسالمية يف أتم اجلهوزية

ألن بيننا قائد هؤالء الشباب وواحد من  الصواريخ ولكن اليوم سأحتدث عن الشباب يف املاضي حتدثت عن. حرب
الشرق األوسط  فينوغراد قال إن عدة آالف من املقاتلين صمدوا لعدة أسابيع أمام أقوى جيش يف. قادته كبار

لن ينتظركم عماد مغنية واحد وال عدة  يف أي حرب مقبلة: واليوم أقول ملن قتل احلاج عماد.. ويعترف بالهزيمة
 .عشرات اآلالف من الشباب املدربين للقتال واحلاضرين للشهادة لقد ترك عماد مغنية خلفه ..آالف من املقاتلين

 
يف دمشق وكل  لقد قتل الصهاينة احلاج عماد مغنية: ألننا ال نغدر وللصديق طلباً للعذر اقول ما يلي للعدو: ثالثاً

املسألة بالتلميح أكثر من التصريح يف  معمعطياتنا امليدانية والتحقيقية تؤكد هذا األمر وتعاطى اإلسرائيليون 
قتلتم احلاج عماد خارج األرض الطبيعية للمعركة، نحن وإياكم كانت  لقد: أقول لهم. حتملهم ملسؤولية االغتيال

لقد . الغاصب على األرض اللبنانية وتقتلوننا على األرض اللبنانية ونقاتلكم يف مواجهة كيانهم معركتنا وال زالت
تموز عندما خاطبتكم يف املرة األوىل  دود ولن أتكلم اآلن كثيراً ولكني سأستعير عبارة واحدة من حرباجتزتم احل

مفتوحة فلتكن حرباً ووعدت املؤمنين بالنصر ألين أثق بالله  وقلت لكم أيها الصهاينة إن أردتموها حرباً ُ
 .وبشعبنا وباملؤمنين

 
تريدون هذا النوع من احلرب املفتوحة  كان واألسلوب إن كنتمأمام هذا القتل يف الزمان وامل: أقول للصهاينة

نحن نملك كما كل البشر حقاً مقدساً يف الدفاع عن النفس وكل ما  .فليسمع العالم كله فلتكن هذه احلرب املفتوحة
 .الدفاع عن بلدنا سيقوم به أخواننا وقادتنا إن شاء الله يؤدي هذا احلق يف

 
يشاء  م ذكرى الرئيس الشهيد رفيق احلريري كنا نود أن جتمع الشهادة بين الساحات ولكناليو شباط 14يف : رابعاً

وال يكفي أن يتناوب اخلطباء على  البعض أن يحوّل املناسبة دائماً إىل حفلة شتائم وسباب واتهامات ال طائل منها
لن جتد منا إال يداً ممدودة ولكنني  املمدودة عندما نرى أنها صادقة اليد.. الشتم لتنتهي حفلة الشتم بيد ممدودة

قادتنا يف  الرئيس الشهيد رفيق احلريري وملناسبة هذا التشييع املبارك واجلليل لقائد كبير من أربأ يف مناسبة
لبنان الذي قدمنا على : وليسمعوا جميعاً املقاومة أن أرد على حفلة الشتائم هذه ولكن لالختصار أكتفي بكلمة

لبنان هذا لن يكون إسرائيلياً .. أخواننا وأبنائنا ونسائنا وأطفالنا شهداء وأزكى علمائنا وأحبأرضه أغلى قادتنا 
ولن يُفدرل، ومن  األيام ولن يكون موطئاً للصهاينة، ولن يكون أميركياً يف يوم من األيام ولن يُقسّم يف يوم من

لبنان هذا سيبقى بلداً للوحدة . تل أبيب يفيطلب الطالق فليرحل من هذا البيت وليذهب إىل أسياده يف واشنطن و
 .أنوف األقزام بلداً للمقاومة وبلداً لالنتصار والكرامة الوطنية الوطنية والعيش املشترك والسلم األهلي ورغم

 
اصغر من أن  خمتصرة برغم إرادة كل أولئك الذين يستدعون اجليوش للحرب على لبنان وسوريا، ألنهم أقول بكلمة
لبنان .. يستدعون الفتنة يف الليل والنهار ، يستدعون اجليوش لتحارب عنهم بالنيابة وبالرغم من الذينيشنوا حرباً

والشهادة والسيادة والعزة ولذلك دائماً وابداً يستحق الشهداء من قامات عباس  باقٍ باقٍ باقٍ بلداً للوحدة والكرامة
 .والشيخ راغب حرب ورفيق احلريري املوسوي

 
هلموا لنرفع على األكتاف .. يف اللحظات األخيرة وجندد له عهدنا ي على جسد حبيبنا وعزيزنا ونودعههلموا لنصل

سنواصل  وشهيداً نعتز بشهادته ونسمع صوتنا رغم الشتاء والبرد لكل األعداء والقتلة أننا قائداً نفتخر بقيادته
وبارك الله فيكم ورفع الله  م الله أجركاملقاومة حتى النصر الكامل إن شاء الله مهما عظمت التضحيات وعظ

مع عماد والشهداء الذين مضوا ومل يبدلوا .. العماد شهيدنا وأسكنه فسيح اجلنان وإىل الرضوان يا رضوان وأنت
 .النصر إن شاء الله تبديال لن يكون لنا إال أعراس

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


