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 كلمة لألمين العام حلزب الله، السيد حسن نصر الله،
2006يوليو /يف الذكرى األوىل حلرب تموز   

.14/8/2007بيروت،   
  

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم واحلمد لله رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا "
خيار املنتجبين وعلى لى اله الطيبين الطاهرين وصحبه األبي القاسم املصطفى حممد وعأونبينا خاتم النبيين 

. نبياء واملرسلينجميع األ  

ذ إالسالم عليكم . طهر الناس، السالم عليكم ورحمة الله وبركاتهأكرم الناس وأشرف الناس وأخواتي يا أخواين وأ
رض الضاحية اجلنوبية، أ، رض الفداء واإلباء والصمود والعزة والكرامةأيف  ،جتتمعون يف هذه األرض الطيبة

بسم الله الرحمن : يقول الله تعاىل يف كتابه اجمليد. رض الشهداء واملقاومين والصابرين واملنتصرين إن شاء اللهأ
  الرحيم 

نه كان من أنساءهم  يبناءهم ويستحيأهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أرض وجعل إن فرعون عال يف األ"
رض ونمكن لهم يف األ. ئمة وجنعلهم الوارثينأرض وجنعلهم على الذين استضعفوا يف األ ن نمنأونريد . املفسدين

  . العظيم يصدق الله العل." ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

لهي لهي والوعد اإللهي والتمتين اإلوىل للنصر اإليأتي يوم الرابع عشر من آب يف هذا العام يف الذكرى السنوية األ
طفالهم أرض وبأن يدفع عنهم الطغاة الذين يذلونهم ويذبحون بأن يمكن للمستضعفين وأن يجعلهم وارثي األ

عياد عظيمة وجليلة للمسلمين واملسيحيين يف لبنان أتأتي هذه الذكرى يف هذا العام ويحيط بها , ويدمرون بيوتهم
ىل إاج يوم اسري بخاتم النبيين من املسجد احلرام سراء واملعرتي ذكرى االنتصار وقبلها ذكرى اإلتأ, والعامل

يوم بعث رسول الله رحمة , ىل السماء، وذكرى املبعث النبوي الشريفإقصى وعرج به من القدس املسجد األ
مامنا ذكرى والدة حفيد رسول الله سيد الشهداء أبي عبد الله احلسين عليه السالم، القائد أو. للعاملين بشيرا ونذيرا

وذكرى والدة علي . ضيم الذي علمنا كيف نتواجد يف الساحة ونضحي ونقاتل بأنفسنا وبأبنائنا وبأحبائناأبي ال
سير كربالء الذي علمنا كيف نصمد يف وجه السالسل والقيود واجلالدين، وسنبقى نقول أبن احلسين زين العابدين 

ه السالم املقاتل اجملاهد اجلريح الذي مل تقعده بي الفضل العباس عليأووالدة , كلمة احلق ال نزيح عنها قيد أنملة
وبين يدينا يحتفل املسيحيون يف , جراحه عن مواصلة القتال دفاعا عن القضية والقائد واحلرمات واملقدسات

لبنان ويف العامل بعيد انتقال السيدة العذراء مريم القديسة املقدسة سالم الله تعاىل عليها، هذه األعياد املباركة 
  . يحيين واملسلمين واتباع الديانات السماوية تبارك ذكرى انتصارنا يف الرابع عشر من آبللمس

ىل شعب إخوات، اليوم نتوجه من خاللكم من خالل الضاحية اجلنوبية الصابرة الصامدة اجملاهدة خوة واأليها األأ
بالشكر لكل القادة والعلماء واحلكام  والً أىل كل شعوب العامل ألتقدم إسالمي ىل شعوب عاملنا العربي واإلإلبنان 

ىل إفراد وكل الذين وقفوا حزاب والقوى والتيارات واجلماعات واجلمعيات والشخصيات واألواحلكومات والدول واأل
سرائيلي على لبنان وعلى شعب لبنان وكل ميركي اإلجانب لبنان ومقاومته يف مواجهة عدوان تموز، العدوان األ

عمار ما تهدم وعلى أبعد انتهاء احلرب ليساعدوا على  ولئك الذين مدوا يد العونأيضا لكل أمة، وأقدم الشكر األ
  . بلسمة اجلراح وكفكفة الدموع والوقوف بعز يف مواجهة التحديات اآلتية

يدانية وبعض الوقائع هداف والنتائج واجملريات امليف خطب الليايل املاضية حتدثت عن األ: خواتخوة واأليها األأ
عن شعب لبنان، عن جمهور املقاومة، عن شعوب عاملنا العربي  ،ما اليوم فحديثي عن الناسأسياسية، ال

حرار الذين وقفوا يف هذه املعركة وكانوا من عناصر قوتها وعناصر صمودها ويف نهاية واإلسالمي عن كل األ
  . املطاف من عناصر انتصارها

                                                 
  المصدر :http://www.moqawama.org/_dailynews.php?filename=20070814115158 



  168، ص )2007 فيص( 71، العدد 18المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيبرعوثائق 

 

2 
 

. رى باحلرب مع شعب لبنانىل شعب لبنان وما جإثانيا . سالميىل شعوب عاملنا العربي واإلإوال أهنا سأحتدث 
عمار واختم عادة اإلإىل ملف إتعرض أىل الوضع احمللي باختصار وإىل جمهور املقاومة ومنه ادخل إ: ثالثا

ن أميركيون طبول احلرب، ما هو املوقف وماذا يجب علينا باحتماالت املرحلة املقبلة حيث يقرع الصهاينة واأل
ن يتسع لها الوقت وان تتسع لها صدوركم الكبيرة أن شاء الله إل؟ هذه هي عناوين كلمتي يف هذه الليلة وآمل نفع

  . والعظيمة واحملبة

  خوات خوة واأليها األأ

قاومة عن شعوب عاملنا سرائيل على حماولة عزل املقاومة وجمهور املإميركا وأعركة عملت عندما بدأت هذه امل
وتم التركيز من خالل اخلطاب  ،والعامل وعن بقية شعب لبنان والتيارات السياسية يف لبنان سالميالعربي واإل

سرائيل يف العامل على عناوين عدة من اجل حتقيق هذا إميركا وأعالم الضخمة التي تملكها السياسي ووسائل اإل
أوال ركزوا , العنيفةحلرب القاسية وبقاء املقاومة وحدها وجمهور املقاومة وحده يف مواجهة هذه اإالعزل وبالتايل 

رهاب وعملوا عليها منذ سنوات طويلة، قد تؤثر يف بعض دول العامل الغربي ولكنها مل تعد تؤثر يف على تهمة اإل
عالم هذه التي سخروا لها كل وسائل اإل رهابتهمة اإل, وال لدى شعبنا يف لبنانسالمي شعوب عاملنا العربي واإل

عود أواليوم . ماكن كثيرة، ونحن حتديناهمأوروبا، حتى يف أدبلوماسي بدأت تنكسر حتى يف والتحريض واجلهد ال
رهاب وهل إن املقاومة يف لبنان هي إرهاب لنعرف هل ن يعقدوا مؤتمرا دوليا لتحديد تعريف واحد لإلأحتداهم أو

من حكومات العامل وشعوب  قول لكم مل يفعلوا ذلك بالرغم من مناشدة الكثيرأنا أرهاب؟ ويصح تصنيفها باإل
سوف ينطبق على اميركا كدولة ارهابية وسوف , العامل الن اميركا تعرف جيدا ان أي تعريف لالرهاب يمكن وضعه

قد يوسعوا التعريف ليشمل املقاومة ولكن أي  ،أي تعريف، بعض التعاريف ،ينطبق على اسرائيل ككيان ارهابي
ولذلك هم يهربون دائما  ،االرهاب اميركا والكيان االرهابي اسرائيل تعريف ضاق ام اتسع سوف ينطبق على دولة

لدى شعوب العاملين العربي واالسالمي مل جتر هذه املسألة، بل بالعكس عاملنا العربي . من تعريف االرهاب
واالسالمي يعرف ان اميركا هي االرهابية واسرائيل هي االرهابية وان حركات املقاومة هي حركات شريفة 

  . نظيفة وانسانية وتدافع عن حق اوطانها وامتها يف الوجود واحلرية والسيادة والكرامة واالستقاللو

هي حرب اقليمية ال  ،ذهبوا للقول وللترويج بقوة ان هذه احلرب هي بين اسرائيل وبين اداة إليران ولسوريا: ثانيا
هو اداة " حزب الله" ،وال بمصير املسلمين عالقة لها بلبنان وال بمصير لبنان كوطن وكشعب وال بمصير العرب

سورية وهدف احلرب هو تعطيل احملكمة الدولية او خدمة امللف النووي االيراين واشتغلوا على هذا االمر  - إيرانية 
حتى هذا االدعاء سقط امام االهداف العالية واملعلنة والكبيرة التي حتدث , يف لبنان ويف العامل منذ اليوم االول

وعرف العامل ان هذه احلرب على . واالهداف التي اعلنتها كوندوليزا رايس ،ايهود اوملرت يف بداية احلربعنها 
، من اجل احلاق لبنان باملشروع 1559لبنان وعلى مقاومة لبنان من اجل اخضاع لبنان من اجل تطبيق القرار 

وسقط هذا , على كل دول وشعوب املنطقة من اجل والدة غير ميمونة لشرق أوسط جديد خطر, الصهيوين - االميركي 
ذهبوا اىل املوضوع الطائفي فقالوا للعرب  ،االتهام وذهبوا اىل االتهام الثالث االخطر واالخبث على االطالق

واملسلمين، للمسيحيين واملسلمين، قالوا للمسيحيين ان هذه املعركة هي مع جمموعة اسالمية ال عالقة لكم بها وال 
وا للمسلمين السنة هذه معركة مع جمموعة شيعية وتستهدف املشروع الشيعي والهالل الشيعي وقال ،تستهدفكم

وحاولوا ان يركزوا على العنوان املذهبي وعلى العنوان الطائفي واستصدروا لذلك فتاوى حتى وصل االمر ... والخ
يه اشكاال شرعيا، فضال ان بالسؤال هل يجوز ان يدعو احدنا للمقاومة يف لبنان بالنصر؟ حتى الدعاء صار ف

هنا بكل صراحة , نتظاهر لدعم املقاومة او نقدم لها املال او الدعم السياسي او الدعم املادي وان نقف اىل جانبها
تصوروا فتح امللف الطائفي واملذهبي للمقاومة يف لبنان متى؟ يف مواجهة اقصى واعنف واطول حرب اسرائيلية 

ولكن , بلد عربي وارادوا ان يأخذوا املوضوع اىل الدائرة الضيقة احملدودة جدا على, عربية هي احلرب السادسة
بعون الله تعاىل، والفضل هنا يعود للسادة العلماء املسلمين السنة الكبار يف لبنان وعلى امتداد العامل العربي 

سيحيين الذين وقفوا يف وجه واالسالمي وقادة احلركات االسالمية واملفكرين والقادة السياسيين من املسلمين وامل
هذه الفتنة واكدوا البعد الوطني والعربي والقومي واالنساين واالسالمي لهذه املعركة ولهذه املواجهة واستطعنا 

بفضل هذه العقول احلكيمة وهذه احلناجر الشجاعة واخمللصة ان نسقط هذه الفتنة التي ارادها االميركيون وارادها 
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ظاهرات واالعتصامات واملواقف على امتداد العاملين العربي واالسالمي واالنشطة التي وشاهدنا امل, الصهاينة
هنا يجب , قام بها مسلمون ومسيحيون وشيعة وسنة ودروز وخمتلف اتباع املذاهب االسالمية يف نصرة املقاومة

نة وحملاولة حماصرة ان احدد كيف اتوجه بالشكر اىل كل العقول واالقالم واحلناجر التي تصدت حملاولة الفت
ونحن يف احلقيقة مل نكن نتوقع من شعوب العامل . املقاومة خدمة للعدو الصهيوين واملشروع االميركي يف املنطقة

العربي واالسالمي اكثر من هذا التعاطف والدعم املعنوي والسياسي والنفسي، فنحن واقعيون ونعرف ظروف 
تز ايتها الشعوب العربية واالسالمية وكل احرار العامل ايها املسلمون اجلميع ومل نكن نطالبهم بأكثر من هذا، ونع

وحتى بعد االنتصار . نعتز بمساندتكم املعنوية، نعتز بمحبتكم ودعائكم, واملسيحيون الذين وقفتم اىل جانبنا
املقاومة هزمت  الن ،ارادوا ان يحاصروا هذا النصر وان يعطلوا مفاعيله يف لبنان ويف العاملين العربي واالسالمي

الن املقاومة احيت االمة من جديد وبعثت فيها روح  ،اسرائيل وحطمت اسطورتها، هي اطول واعنف حرب اسرائيلية
الن املقاومة يف لبنان قدمت البديل اجلدي لتحرير االرض وللدفاع عن االوطان بديال عن  ،االمل والثقة واحلماسة

الن املقاومة يف  ،ا واسرائيل شروطها على احلكومات وعلى الشعوباملفاوضات املذلة التي تفرض فيها اميرك
لبنان حصلت على مكانة ورمزية عالية لدى شعوب عاملنا العربي واالسالمي والعامل، كان املطلوب ان حتاصر 

صرا وتعزل جمددا وعاد التركيز على البعد الطائفي وعلى البعد املذهبي وحاولوا ان اعترفوا بالنصر ان يقدموه ن
هذا نصر للعرب  ،آب ألفين وستة هذا نصر للبنان لكل لبنان 14وانا اؤكد لكم كما قلت يف  ،حلزب أو نصرا لطائفة

هم يريدون تمزيقنا واالستفراد بنا يف احلرب  ،هذا نصر للمسلمين لكل املسلمين واالحرار يف االعامل، لكل العرب
 ،هذه هي مؤامرتهم عندما نفكك ،وحزبا حزبا ،وفصيال فصيال, فةوطائفة طائ ،وشعبا شعبا ،ويف املعركة بلدا بلدا

قلنا باحلرب  ،اما نحن. عندما يقاتل كل واحد منا ويتخلى عنه االخر سوف ينتصرون وسوف نهزم، عندما نتنازع
ز نحن نقاتل بالنيابة عن االمة كلها، وحاول البعض ان يفسر كالمي خطأ وانا قلت يعني لو انتصرنا يف حرب تمو

وتصوروا لو هزمت املقاومة يف  ،فهو انتصار للبنان ولالمة ولو هزمنا يف حرب تموز فهي هزيمة للبنان ولالمة
حرب تموز ماذا كان سيكون مصير لبنان؟ هل سينعم بالسلم واالستقرار ام سيدفع اىل احلرب االهلية؟ هل سيتحول 

مصير القضية الفلسطينية؟ والشعب الفلسطيني؟ ماذا  اىل السيطرة االميركية االسرائيلية املطلقة؟ ماذا سيكون
سيكون مصير سوريا والعراق وحتى االردن التي ستتحول اىل دولة بديلة؟ وحتى السعودية التي ستمزق يف إطار 

الشرق االوسط اجلديد الذي اعلنوه يف بداية احلرب، لو جنح، ... الشرق االوسط اجلديد؟ وحتى مصر؟ وحتى وحتى
صير املنطقة اليوم؟ لكان النموذج العراقي، التقاتل، التناحر، التمذهب، هو املسيطر يف بلدان املنطقة ماذا كان م

نحن اجهضنا واياكم هذا الشرق االوسط اجلديد ولكنهم سيستولدونه من جديد وهذه هي النقطة . لالسف الشديد
  . ل اىل الشعب اللبناينالتي اريد ان اختم بها مع العامل العربي واالسالمي يف ندائي النتق

 ،اساسا الشرق االوسط هو مشروع قديم يعود اىل بدايات القرن املاضي: ايها العرب واملسلمون ايها اللبنانيون
يف  1897كتب تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية العاملية عام  ،واستمعوا اىل هذا النص حتى تتأكد هذه املقولة

ليس هناك عامل  ،هناك حديث عن شرق اوسط 1800طي، يعني من اواخر يجب قيام كومونولث شرق اوس: يومياته
شأن قيادي فاعل ودور اقتصادي قائد ويكون املركز جللب  ،يكون لدولة اليهود ،عربي وليس هناك عامل اسالمي

يف لندن يف تقرير كامبل بناومان وزير  1907وصدر يف عام , االستثمارات والبحث العلمي واخلبرة الفنية
الذي قدمه يف مؤتمر عقدته جمموعة من علماء التاريخ والسياسة واالقتصاد  ،ستعمرات االنكليزية انذاكامل

انظروا اىل هذا النص هذه : بمشاركة عدد من السياسيين األوروبيين وتناول الوضع يف املنطقة العربية جاء فيه
يكمن اخلطر على  ،ا وجتددها مع كل مرحلةالتوصية التي عملت عليها بريطانيا والدول الغربية وورثتها أميرك

الغرب يف البحر املتوسط لكونه همزة الوصل بين الشرق والغرب ويعيش يف شواطئه اجلنوبية والشرقية شعب واحد 
تتوافر له وحدة التاريخ واللغة يعني اللغة العربية واجلغرافيا وكل مقومات التجمع والترابط وذلك فضال عن 

ويتساءل التقرير عن مصير املنطقة اذا . وثرواته الطبيعية الكبيرة ،ني ليس شعبا خامدا او ذليالنزعاته الثورية، يع
ولذلك تالحظون على مدى العقود املاضية التخطيط املفروض حتى على احلكام عندنا  ،انتشر فيها التعليم والثقافة

ة جاهلة غير قادرة على التعلم والتطور، ويجيب اال ينتشر التعليم، واال تنتشر الثقافة، وان تبقى هناك غالبية امي
ووضع املؤتمر . فسوف حتل الضربة القاضية باإلمبراطوريات القائمة, أي اذا انتشر التعليم ،بأنه اذا حدث ذلك

االستعماري املذكور اخملططات والوسائل الكفيلة الضعاف هذه املنطقة وشعوبها وتسهيل السيطرة عليها وعلى 
  . ء ارادة شعوبها وطاقاتها وثرواتها ومنع تطورها وتقدمها ووحدتهاشطآنها واحتوا
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اقامة حاجز بشري غريب كي ال يصبح من تركيبة هذه االمة، ، االوىل وهذا مهم جدا: وحدد وسيلتين اساسيتين
 واقامة قوة قريبة من قناة ،وقوي حتى يستطيع ان يحقق الهدف بفصل بلدان املشرق عن بلدان املغرب العربي

السويس عدوة لشعوب املنطقة وصديقة للغرب، إذا األول إقامة دولة اسرائيل قوية يف هذا املوقع ليس ألن فلسطين 
أرض ميعاد بل ألن فلسطين هي احلاجز الطبيعي بين املغرب واملشرق والتي تطل على الشطآن وعلى قناة السويس 

  . وعلى منابع النفط

العمل على جتزئة العامل  ،دينية واآلمال الدينية خلدمة املشروع االستعماريوهنا سخر الدين واملشاعر ال: وثانيا
يف كل مرحلة يأتون اىل شرق اوسط جديد تسقطه . العربي اىل دول وكيانات متعددة وهذا الذي حصل حتى االن

  . ديدارادة االمة واحلركات املقاومة والشعوب الواعية، ثم يمضي زمان ثم يعودون اىل الشرق االوسط اجل

اليوم نحن اسقطنا هذه الوالدة، ولكن هذا ال يعني ان االميركيين ورثة االستعمار القديم لن يعاودوا الكرة ليمزقوا 
ليمزقوا ما هو ممزق ويقسموا ما هو مقسم ولكن هذه املرة ليس على اسس جغرافية وانما على اسس  ،عاملنا

ة حتكمها اسرائيل القوة اجلبارة وتشكل فيها اميركا الضامن طائفية ومذهبية وعرقية لتكون دول متناحرة متقاتل
الوحيد للحريات واألقليات العرقية والدينية يف املنطقة، وهذا بحاجة إىل وعينا جميعا وبحاجة بأال نخطىء يف 

تشخيص املوقف وال يف تشخيص العدو وال يف تشخيص الصديق وال يف حتديد األولويات، حيث يحاول بعض 
وبعض السفهاء وبعض احلمقى حيث يخدمون اخملططين االصليين الذين يريدون ان يمزقوا هذه االمة وان العمالء 

  . يمزقوا هذه املنطقة وان يمزقوا هذه الشعوب ملصلحة هذا املشروع

سويا يف هذه املعركة يف كل الساحات نتضامن نتعاضد ال نقبل ان يفرق بيننا ال  ،وهذا يتطلب ان نبقى سويا
نحن شعوب هذه  ،ديني كمسلمين ومسيحيين يف املنطقة وال على اساس مذهبي وطائفي وال اساس عرقياساس 
نحن اهلها احلقيقيون وحقنا الطبيعي والشرعي والقانوين ان نعيش فيها بحرية وسيادة  ،نحن اصحابها ،املنطقة

  . وننعم بثرواتها الطبيعية بعيدا عن أي نهب او سيطرة او تسلط

والذي كان من مفاجآت حرب تموز  ،اىل شعب لبنان أيضا األبي والويف يف هذه املعركة ،العنوان الثاينانتقل اىل 
 ،بالرغم من االنقسامات احلادة التي كانت قائمة وال زالت قائمة وليست جديدة ،ألفين وستة، هذا الشعب اللبناين

 ،بداية احلرب واستمرت اثناء احلرب وبعد احلرببالرغم من االجواء السياسية واالعالمية العاصفة التي حصلت يف 
يعني  ،ارادوا ان يقولوا ان املشكلة هي مع بيئة املقاومة مباشرة ،كما قلت ،ماذا فعل الصهاينة هنا؟ ركزوا حملتهم

 ،مع الشيعة يف لبنان فهاجموا املدن والقرى واالسواق واالماكن كلها وقاموا بتهجير ما يزيد عن مليون انسان
يف ظل االنقسامات القائمة  ،ء عندما يهجرون يف لبنان واىل سوريا باعتبارها البلد الوحيد اجملاور لناهؤال

االسرائيلي واالميركي كان يتوقع بأن احلساسيات  ،واحلساسيات القائمة سوف يصطدمون مع بقية اللبنانيين
سوف تدفع بالنازحين اىل ارتكاب و ،املوجودة يف لبنان سوف تمنع بقية اللبنانيين من احتضان النازحين

ولكن ما الذي حصل؟ ان  ،االخطاء وسوف تقع احلرب االهلية التي كانوا يراهنون عليها وما زالوا يراهنون عليها
 ،بقية الطوائف والتيارات اللبنانية استقبلت النازحين بمعزل عن املوقف السياسي ألحزابها وقياداتها وتياراتها

تصرفوا يف بيروت العاصمة يف جبل لبنان  ،ا نعم هناك حاالت استثنائية ال تعد وال تذكرتصرف اللبنانيون جميع
تصرفوا بإنسانية بأخالقية وطنية بروح عالية، وكذلك سوريا عندما  ،يف الشمال يف بقية البقاع يف بقية اجلنوب

ة يف لبنان وال باحلسابات جواء التي كانت قائمن ومل يميزوا ومل يتأثروا ال باألاحتضن السوريون النازحي
تصرفوا  ،والنازحون ايضا تصرفوا بمسؤولية باستثناء حاالت ال تعد وال تذكر ،املذهبية والطائفية التي كانت تثار

بمسؤولية وطنية كبيرة جدا، وهنا كان االحتضان وكانت املفاجأة، اميركا واسرائيل تنتظر ان تشتعل املدن 
وهنا  ،بحب باخالص بصدق ،ن فإذا بها تواجه بأن اللبنانيين يقبلون على بعضوالقرى التي ذهب اليها النازحو

لكل املؤسسات واجلمعيات وكذلك لالخوة يف  ،من كل قلبي اتوجه اىل كل اللبنانيين لكل الطوائف لكل التيارات
جأ عدونا وعدوكم يوما، اقول لهم ان هذا االحتضان فا 34سوريا قيادة وشعبا لكل الذين احتضنوا النازحين خالل 

حتى بعد االنتصار هذه  ،وشكل عنصر قوة كبير للمقاومة، ملقاتلي وجمهور املقاومة، مما ادى اىل صنع النصر
امللحمة االخالقية واالنسانية التي عبر عنها اللبنانيون يف الشأن االجتماعي والداخلي حاولوا بعد احلرب ان 
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اره على املستوى الداخلي وال اريد ان ادخل اىل جوانب هذا املوضوع يحاصروا هذا النصر وان يعطلوا مفاعيله وآث
ولكن اىل جانب واحد وهو انه بعد النصر وقفنا وقلنا هذا نصر لبنان وشعب لبنان وكل لبنان، جاؤوا ليلعبوا لعبة 

وال  تخويف الطوائف من بعضها البعض ولالسف ان بعض الزعماء يف لبنان ال يجد، ال يملك مشروعا سياسيا
طرحا عقائديا ايديولوجيا وال فكرا حضاريا ليشكل عصا ليستوعب من خالله جمموعة كبيرة من الناس فيعمل 

هذا يحصل يف لبنان ويف كل . على طائفته ويثير فيها مشاعر اخلوف من الطوائف االخرى ليكرس زعامته عليها
ي وال ادبيات سياسية يف داخل طائفته اال الطوائف اللبنانية، هناك من ليس له مشروع سياسي وال خطاب سياس

واالن وبالتحديد وبسبب هذه املوضة، التخويف من الطائفة الشيعية يف . تخويف ابناء طائفته من الطوائف االخرى
 ،اشتغلوا على هذا وما زالوا يشتغلون ،حزب الله بالتحديد ومن سالح املقاومة وما شاكل -ومن حتالف امل  ،لبنان

هنا ال اتكلم عن املواالة  ،اليوم يمكننا ان جند بوضوح ان هناك خطان قياديان يف الساحة اللبنانيةوبكل صراحة 
خط تصاحلي وفاقي وحدوي يدعو اىل مد اجلسور، يدعو اىل  ،خطان قياديان يف الساحة اللبنانية ،واملعارضة

ية داخلية واىل تسويات داخلية يف كل تعميم التفاهمات، يدعو اىل تالقي اللبنانيين، يدعو اىل التوصل اىل تسو
وهناك خط آخر خط تصادمي الغائي تخويفي يستقوي باالميركي  ،القضايا التي نختلف عليها كلبنانيين

هذا هو الواقع  ،وباجملتمع الدويل ويعتبر الشراكة الوطنية انتحارا ويعتبر التسوية الداخلية خيانة تستحق االعدام
الحظوا ما هو  ،بعا نحن ندعو اىل التفاهم اىل مد جلسور اىل التالقي اىل التسوية الداخليةط ،اليوم القائم يف لبنان

ولتبق مزارع شبعا وتالل ، قالوا هذا ،الفارق ان تقيم تسوية مع العدو، البعض يقول فليبق االسرى يف السجون
سرائيلي على حساب ارضنا احملتلة كفرشوبا حيث هي وقد قالوا هذا فلنعقد تسوية مع االسرائيلي، التسوية مع اال

اما التسوية بين اللبنانيين ليتالقوا ويتفاهموا ويتعاونو  ،واسرانا يف السجون وسيادتنا ومستقبلنا ليست خيانة
ولالسف الشديد هذا نتيجة هذا املنهج التخويفي يضعنا البعض ، ويبنوا بلدهم هي اخليانة التي تستحق االعدام

يعني كل يوم  ،دائما يف موقع املتهم الذي يجب ان يدافع نفسه ويطالبنا دائما بتطمين اللبنانيين وتطمين لبنان
ليس بكل خطاب انا يجب ان اقف واقول عن العيش املشترك والسلم االهلي واتفاق الطائف ووحدة اللبنانيين وانه 

يف احلقيقة اذا كان احد يريد تطمينات من عام الفين ...عندنا اهداف وال نوايا وال نريد سلطة وال نريد مثالثة وو
وجاءت بعده احلرب واتت بعده التهديدات  1559وأؤكد هذا املعنى ما جرى معنا يف الفين وستة وسبقه القرار 

جب ان تقدم لها التطمينات النها هي املستهدفة بالقتل والتهويالت هي املقاومة وجمهور املقاومة هي التي ي
  ... واملستهدفة باالغتيال وبالتهجير اجلماعي وبالتغيير الديمغرايف

نحن مللنا من هذا اخلطاب، ماذا نقول هل نقدم املزيد من الطمأنة ؟ لقد قدمنا كل ما نستطيع، نوايانا معلنة 
فمن قبلنا ) " ع(إال أن أقول كلمة احلسين ) ع(ن والدة اإلمام احلسين وسلوكنا واضح، ال يسعني اليوم على مقربة م

فمن قبلنا بقبول احلق فالله أوىل "هذا هو احلق الصراح الذي نعلنه، هذه نوايانا، هذا هو سلوكنا، " بقبول احلق
يف كل ! من ذلك ؟يعني ماذا نستطيع أن نفعل أكثر " باحلق ومن رد علينا نصبر حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا

األحوال هذا املنحى هو خطر على لبنان، واألميركي يعمل بقوة على منحى التخويف والتجزيء والتقطيع وإثارة 
الشكوك والشبهات بين الطوائف والقوى اللبنانية، ويقدم نفسه حافظا وحاميا كما يجري يف العراق، ولكن أيها 

ت أميركا يف العراق أن تشكل حاميا للمسيحيين؟ وأين املسيحيون يف اللبنانيون، أال نتعظ من العراق؟ هل استطاع
العراق اليوم؟ هل استطاعت أن تشكل حاميا للشيعة أو للسنة، وأين هم الشيعة والسنة اليوم؟ هل استطاعت أن 

ون يف كل هل نعود إىل أنفسنا أم نصغي إىل هؤالء الذين يتدخل. تشكل حاميا للتركمان أو لألكراد؟ هذه هي العبرة
نعم نحن جمددا نؤيد تسوية داخلية ومدخلها حكومة الشراكة بعيدا عن كل . ليل ونهار ليعطلوا أي تسوية داخلية

اليوم هناك مساع . التفسيرات اخلاطئة والظاملة التي يطلقها البعض على صعيد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
نحن نؤكد تعاوننا . األستاذ نبيه بري للخروج من األزمةجديدة وفاقية توفيقية سيقوم بها دولة الرئيس األخ 

وتأييدنا وجتاوبنا مع كل املبادرات املطروحة، ولكن من يعلن أن املشاركة انتحار، من يعلن أن التسوية خيانة، 
من يعطل التسويات واملبادرات ويصر على عدم  - هو يقول للبنانيين وللعامل بوضوح، من يقفل األبواب مش نحنا 

شكيل حكومة وحدة وطنية وعلى إجراء انتخابات بدون نصاب قانوين ليأتي برئيس وبعده بحكومة مفروضة على ت
  ! اللبنانيين، إىل أين يمكن أن يدفع هذا الوضع بلبنان؟
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اللبنانيون هنا يف السياسة مدعوون إىل موقف إنساين وأخالقي كموقفهم االجتماعي احلاضن يف أيام احلرب، 
  . النازحين وإنما النقاذ الوطن وشعب لبنان كلهليس النقاذ 

آتي إىل جمهور املقاومة وشعب املقاومة ألقول هنا كان االستهداف األخطر واألقسى واألعنف واألشد أملا، : ثالثا
هنا كان رهان األميركيين واإلسرائيليين وأيضا دراساتهم ومعلوماتهم اخلاطئة، راهنوا أنه إذا أتينا إىل لبنان 

دنا بقية الطوائف اللبنانية، ركزنا على الشيعة يف لبنان، دمرنا مدنهم، قراهم، أسواقهم، جممع مراكزهم وحي
الدينية، مدارسهم، مؤسساتهم، طبعا القصف طاول اجلميع، ولكن األولوية والتركيز كان هنا وبوضوح، وقتلنا 

كان متعمدا، قصف األسواق واملؤسسات  نساءهم وأطفالهم، يعني التدمير كان متعمدا، قتل النساء واألطفال
كان املطلوب تدمير البنية االنسانية واالجتماعية واالقتصادية للبيئة التي حتفظ املقاومة . التجارية كان متعمدا

هل كانت ! أو تنتج املقاومة، هذا الذي كان مقصودا، ولذلك جند، مثال يف الضاحية اجلنوبية أحياء بكاملها دمرت
حزب "كثير من هذه األبنية مل يكن فيها مراكز ل. ؟ مل يكن يطلع شيئا من الضاحية!خ من الضاحيةتطلع الصواري

مدن وقرى بكاملها دمرت يف اجلنوب، أعداد كبيرة من املنازل هدمت يف البقاع والشمال . ولكنها دمرت" الله
شعب اللبناين وكل شعوب العامل العربي، ملاذا كل هذا؟ من أجل أوال معاقبة هذا اجلمهور، وبالتايل القول لل. وغيره

وثانيا لتأليب هذا اجلمهور . من يدعم املقاومة من ينتج مقاومة من يحتضن مقاومة هذا هو عقابه وهذا هو جزاءه
على املقاومة ليخرج يف مظاهرات يشتمها، يبخس من رهانها يشكك بخطها وقيادتها ويطالبها باالستسالم 

وبالقول لها كفى، مل نعد نتحمل، كفانا هدم بيوت، كفانا قتل نساء وأطفال، لقد قدمنا وباخلضوع وبتسليم السالح 
وإذا تالحظون، الكثير من وسائل اإلعالم احمللية ولألسف العربية والعاملية والكثير من اخلطاب . ما ال نطيق وكفى

يرة، ولكن عملوا على السياسي حاول أن يركز على هذا اجلانب، صحيح أن التضحيات واخلسائر كانت كب
هذا الذي . تضخيمها، ضربها باثنين وثالثة ملزيد من املس بإرادة ووعي وإيمان وعزيمة والتفاف هذا اجلمهور

حصل، ولكن هنا كانت كبرى املفاجآت، كيف تعاطى جمهور املقاومة مع هذا اجلزء األعنف واألقسى واألشد أملا 
أنا وأنتم ال ننسى صور النساء الالتي . جلنوب والبقاع وبقية املناطقكيف تعاطى أهل الضاحية وا. يف هذه احلرب

هذا هو شعبنا، هذا هو . بقين يف القرى األمامية يحملن السكاكين ويجهزن الزيت املغلي لقتال جنود االحتالل
شهدا كيف تصرف النازحون، كيف عبروا عن ثقتهم وأملهم وحمبتهم، وعجز العامل كله عن أن يأخذ م. جمهورنا

كيف تصرف عوائل الشهداء واجلرحى ومن دمرت بيوتهم . خاطئا من النازحين بالرغم من ظروف العيش القاسية
نعم ، نحن الشرقيون نحاول أن نركز على الرمز والبعض عاب علينا ذلك " فدا املقاومة"وأرزاقهم، وكانوا يقولون 

انتم لستم فداء . جداين ليس له أساس يف ثقافتناهذا تعبير عاطفي وو" فدا السيد حسن"عندما كانوا يقولون 
لشخص بل أنتم تعرفون وعوائل الشهداء واجلرحى واألسرى ومن دمرت بيوتهم أن السيد حسن وروحه ونفسه 

  . وأوالده فداء لكم

أنه ثم كان املوقف املدهش الذي ال سابقة له يف تاريخ احلروب، أنا خالل أسبوعين بحثت كثيرا ومل أجد يف سابقة 
يف شعب أو فئة شعبية دمرت بيوتها وهجرت وقتلت وارتكبت فيها اجملازر ونشرت القنابل العنقودية يف حقولها 

ومزارعها وتسمع أنه ال يوجد وقف إطالق نار وإنما وقف أعمال عدائية الساعة الثامنة، الساعة الثامنة يبرم 
  . جلنوب والبقاع وكل القرى والبلدات يف لبنانالدوالب، ويعود مئات اآلالف من النازحين إىل الضاحية وا

هنا كان النصر احلقيقي وخاتمة النصر احلقيقي، عندما استعد النازحون للعودة، قيل لهم إىل أين تعودون، إىل 
قيل لهم . فقالوا نعود إىل قرانا وننصب اخليام ونسكن يف اخليام وال نبقى نازحين. بيوتكم، ال بيوت لكم تسكنونها

بل العنقودية أكثر من مليون قنبلة عنقودية نشرت يف حقولكم وبيوتكم ومزارعكم والطرقات ستقتل أطفالكم، القنا
. سوف تنفجر بكم، قالوا نعود إىل قرانا وبلداتنا ونموت حتت شجرة الزيتون وقرب شجرة التبغ وال نبقى نازحين

النار بعد، قلتم كلمة الواثق نحن هزمناهم ولن قيل لكم إىل أين تعودون واحلرب مل تنته ومل يعلن وقف إلطالق 
  . يجرأوا على فعل شيء
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عدتم إىل الديار مرفوعي الرؤوس دون منة من أحد . وعدتم كما كان وعدكم وكما كانت ثقتكم وكما كان أملكم
سمة على وشاهد العامل كله مئات اآلالف يعودون يف يوم واحد، الب. بفضل من الله سبحانه وتعاىل ودماء شهدائكم

  . وجوههم يخفون دمعتهم وأملهم، ويعلنون أملهم ويفتخرون ويعتزون بنصرهم

أيها األخوة، أيها اللبنانيون، أيها العامل، بعد هذا املشهد األسطوري املالحمي الذي ال نظير له يف التاريخ، أال 
  . يستحق هؤالء الناس أن يقال لهم يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس

هذا املوقف من جمهور املقاومة ومن شعب املقاومة ليس طارئا وإنما هو موقف عميق ومتجذر يعود الفضل  إن
فيه لعلمائنا الكبار يف ثقافتهم وفكرهم ووحدة املوقف، ويعود فيه الفضل أيضا لهذا التحالف أيضا التاريخي 

اليوم . الرشد هو حصيلة التجربة واملعاناةواالستراتيجي بين حركة أمل وحزب الله يف لبنان، وهذا الوعي وهذا 
جمهور املقاومة بما يمتلك وبما يحتضن من ثقافة وحكمة ووعي، وباالستناد إىل احتضان اللبنانيين وتفاهمه 

  . معهم واحملبة املتبادلة واجلسور التي تشاد، يشكل هذه الركيزة للنصر وهذه الركيزة للصمود

ويقول ما هو السؤال احلقيقي املطروح اليوم أمام إسرائيل؟ مل يعد السؤال أن  أحد كبار اخلبراء الصهاينة يتحدث
إسرائيل خسرت قدرتها على الردع أو أن إسرائيل عجزت عن حتطيم معنويات اخلصم، هذا انتهى، بل يقول هذا 

فهل يمكن : لالسؤا" ذ قيام إسرائيل حتى اآلنبل إذا كان هذا اخلصم يتمتع بمعنويات هي األعلى من"اخلبير، 
نعم هذه هي القاعدة . إذا هو ينظر إىل معنوياتكم التي مل يمس بها!. إلسرائيل بالفعل أن تشن أي حرب من جديد؟

الشعبية املؤمنة القوية املضحية الواعية الرشيدة التي تستند إليها املقاومة، كانت وما زالت تستند إليها يف جميع 
أليام األوىل من حرب تموز، بالتوكل على الله وبمعرفتي بكم وبهذا الشعب حتدياتها، ولذلك كما كنت أقول يف ا

  . وبهؤالء املقاومين وبهذا العدو، كما كنت أعدكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر جمددا

هنا أفتح ملف اإلعمار والتعويضات واملساعدات ألقدم لكم أنتم . يف الرابع عشر من آب وعدتكم بالعودة العزيزة
طبعا هناك دول وحكومات وجهات بذلت جهودا كبيرة، أنا أشكرها على . ماذا فعلنا خالل سنة باختصار التقرير

احلكومة اللبنانية قبل أن تفقد امليثاقية وبعد أن فقدت امليثاقية فعلت شيئا لكننا كلنا نعبر عن التباطؤ . ذلك
آب  14نحن منذ : إنما أريد أن أقدم تقريري أناواالنزعاج من هذا التباطؤ، أنا ال أريد أن أتعرض لهذا اجلانب و

حاولنا أن نكون بخدمة النازحين وأصحاب البيوت املدمرة واملتضررة وأصحاب املؤسسات عموما، وما قدمناه 
التعويض يجب أن تدفعه الدولة، . وسأذكره اآلن ال ينطبق عليه تعويض وإنما مساهمات ومساعدات لبلسمة اجلراح

ما يقارب املليار دوالر من أجل مساعدة الذين تضرروا من آثار احلرب، وهذا املليار دوالر  والدولة حصلت على
ما قمنا به نحن، هو مال يدفعه أخ ألخيه بعيدا عن . باحلد األدنى هو حق الناس ويجب أن يؤدى إليهم حقهم

  :  نفس هذه اجملاالتاملسؤوليات القانونية أو الرسمية، ولذلك ال يعفي الدولة من تقديم التعويضات يف

يعني تأمين إيجار سنوي وتأمين أثاث منزل حتى ال يبقى أحد يف " ملف اإليواء"أوال، بدأنا بموضوع ما سمي 
ألف عائلة باحلد  25الشارع، واحلمد لله من إجناز هذا امللف انه مل يبق أحد يف الشارع، كانوا يريدون ألكثر من 

بجهد وتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا يف القوى السياسية والوطنية يف خمتلف األدنى أن تبقى يف الشوارع، ولكن 
حالة بما  300ألف و 28املناطق واجلمعيات استطعنا أن ننجز هذا امللف بفترة سريعة ووجيزة حيث تم تأمين 

  . ألف دوالر 500مليون و 133قيمته 

، البيوت املتضررة التي كان من املفترض أن ترمم، العنوان الثاين، ترميم البيوت املتضررة، غير البيوت املهدمة
 820و 113باستثناء البلدات األربع التي تبنتها دولة قطر مشكورة، بقيت القرى والبلدات واملناطق تم الدفع ل 

طبعا، ملف الترميم مل يكتمل حتى اآلن، يعني . ألف دوالر 700مليون و 190وحدة سكنية بما قيمته حتى اآلن 
هناك بعض احلاالت، هناك األقسام املشتركة يف . ة حسم أنها لن تهدم وبالتايل تدخل يف الترميمهناك أبني

  . الضاحية ما زال العمل جار عليها
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ثالثا، مساعدة املؤسسات االقتصادية والتجارية، هذا النوع من املساعدات الذي سأحتدث عنه اآلن هو يف احلقيقة 
به النسبة املئوية، أي نحن أعطينا األولوية للبيوت للعودة إىل السكن، وما  مساهمة وليس تعويضا، وثانيا ملحوظ

قدمناه هو مساهمة ومساعدة لألضرار املباشرة وليس املباشرة، وأيضا هذا امللف لن يغلق، نحن ما زلنا نسعى 
  . لتأمين بالغ لتحسين بعض هذه املساهمات

  . مليون دوالر 30الة بما قيمته ح 500ألف و 12يف املؤسسات االقتصادية والتجارية 

  . بما قيمته مليوين دوالر 1300مساعدة األضرار الزراعية املباشرة 

  . مليون دوالر 3مساعدة األضرار احليوانية املباشرة، ألفي حالة، بما قيمته 

  . ون دوالرحالة بما قيمته أربع ملي 2300مساعدة لآلليات العمومية التي هي مصدر رزق، سيارة عمومية، جرافة 

  . مليون دوالر 3دعم القرى املنكوبة التي كانت أوضاعها جدا قاسية 

يف مشروع وعد يف الضاحية اجلنوبية، من أجل االنطالق وعدم انتظار أحد على أمل أن يواكبونا بعدها، تم دفع 
  . مليون دوالر حتى اآلن 14

  . دوالر 700000حالة  3500دعم صيادي األسماك 

حالل وشرعي وبدون شروط : عندما أقول" هلق البعض بيزعلوا"دوالر،  380900000حتى اآلن،  جمموع ما أنفق
  . سياسية

  : يوجد نقطتين أريد أن أؤكد عليهما قبل أن انتقل إىل املقطع األخير

ذت النقطة األوىل، باعتبار أن موضوع البيوت املهدمة مل يعالج وحصل تأخير، وباعتبار أن الدولة لديها مال وأخ
وحتى يف الضاحية اجلنوبية أنا كنت واضحا . ماال وهذا املال إلعادة البيوت املهدمة، نحن التزمنا بدفع الفارق

عندما قلت نحن والناس باملال الذي سوف يأخذونه تعويضات من الدولة سنعمر الضاحية اجلنوبية، مل أقل نحن 
باطؤ يف دفع تعويضات البيوت املهدمة، أدى إىل تأخير لوحدنا من مالنا سنعمر الضاحية اجلنوبية، وبالتايل الت

إعمار البيوت املهدمة يف كل املناطق، باعتبار أن هذه العائالت ليس لها بيوت ترجع إليها، أنا أعلن أمامكم أننا إن 
هر شاء الله سوف أيضا جندد مساهمتنا لكل العائالت التي استأجرت بيوتا أن نقدم مساهمة إيجار البيت من الش

لكن أريد أن . إىل السنة على أمل أن تنجز إعمار كل البيوت املهدمة خالل هذه السنة وال نحتاج إىل تكرار ذلك الحقا
أؤكد أن هذه املساهمة هي املستأجر الفعلي حتى ال حتصل إشكاالت أو التباسات، حتى إذا كان هناك بعض املال 

املستأجر الفعلي الذي يدفع إيجارا وإذا كان ال زال أمامه شهر أو . ال زال موجدا نصرفه على إعمار البيوت املهدمة
اثنين أو ثالثة أو سنة نحن ملتزمون بأن نقدم إن شاء الله مساهمة إيجار املنزل من شهر إىل سنة حتى ال يذهب 

  . أحد إىل الشارع وال يتحمل أحد التبعات املالية لعدم بناء البيوت املهدمة حتى اآلن

أذكر سعيا إلخوانكم املقاومين واجملاهدين يف املقاومة الذين عملوا منذ األيام األوىل يف فك وتفجير هنا يجب أن 
ألف قنبلة  40القنابل العنقودية وخصوصا يف القرى املؤهلة، وتمكنوا خالل أشهر قليلة من تفجير وتفكيك 

  . اإلسالميةعنقودية وقدموا يف هذا السبيل خمسة شهداء أعزاء من جماهدي املقاومة 

أصل إىل املقطع األخير، وإىل املوقف الذي علينا أن نتعاطى معه بمسؤولية، منذ انتهاء احلرب، هناك من يتحدث 
هل هذه هي احلروب اإلسرائيلية على لبنان؟ هل سننعم بالسالم واألمن ولن نواجه حربا جديدة؟ البعض كان يقول 

والبعض كان يقول ال، . واألمنية والعسكرية والنفسية وإىل آخرهذلك، ويقدم قراءته االستراتيجية والسياسية 
إسرائيل لن تسكت على هزيمتها، سوف تعمل على إستعادة هيبتها وقدرة الردع ومكانتها يف املنطقة ألنها إن مل 
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ذا تفعل ذلك فهي تضع نفسها على طريق الزوال، ويقدم أيضا قراءة استراتيجية وسياسية وأمنية وعسكرية على ه
األمر : أنا ال أريد أن أدخل يف هذا النقاش ألقول نعم أو ال، ولكن أريد أن أحتدث عن مسؤولية وأذكر بأمرين. الصعيد

األول، أن يف جوارنا عدوا طبيعته العدوان ولديه أطماع تاريخية بأرضنا ومياهنا وخيراتنا، ومشروعه قائم على 
هذا هو عدو هذه هي . كل رؤوس الناس، اآلن رأسه هو مأكولمنطق القوة واالستئساد وسبع اآلخرين، يعني أ

  . طبيعته

ال أقول . األمر الثاين، نحن ال نستطيع أن نركن إىل التحليل ونقول لن تكون هناك حرب وبالتايل ننام على حرير
ومل نرد  ستكون هناك حرب، إن شاء الله ال تكون هناك حرب، نحن كما قلت يف اخلطابات السابقة ال نريد احلرب

حتى حرب تموز، هم أرادوا هذه احلرب ووضعوا لها أهدافا على مستوى الشرق األوسط كله، وهم الذين دفعوا األمور 
يف كل األحوال واجبنا االحتياط، إن مل تكن هناك حرب فاحلمد لله، كفى الله املؤمنين القتال، وإن . إىل هذا االجتاه

كنا قادرين على مواجهة هذا التحدي، بل أقول لكم إن التهيؤ للحرب  ال سمح الله كان لبنان أمام حتد جديد
واالستعداد للحرب، هو أهم وسيلة من وسائل منع احلرب، منع وقوعها وحصولها، هذا ما يسمى بتوازن الرعب 

ا الذي حمى لبنان وجنوب لبنان هو هذا التوازن، ألن باراك وشارون كانو 2006إىل عام  2000من عام . والردع
أوملرت ألنه غبي من جهة وألنه من جهة ثانية يقوم بتنفيذ قرار أميركي وليس هو الذي . ملتزمين يف هذا التوازن

يأخذ القرار ذهب إىل احلرب، ألن املوضوع يتجاوز مسألة لبنان وجنوب لبنان إىل بناء شرق أوسط جديد إىل 
  . ترتيب جديد للمنطقة

ينا القوة على املواجهة وعلى الصمود بل لدينا القوة على االنتصار، هذا إذا عندما يفهم عدونا ونفهمه أن لد
سيمنعه ويردعه من القيام بحرب جديدة، بل سيجعله يف احلد األدنى يتردد كثيرا كثيرا قبل أن يقدم على حرب من 

صواريخ تطال كل  هذا النوع، ولذلك عندما حتدثت يف مقابلة صحافية يف بداية هذه األيام عن ان املقاومة تمتلك
سرائيلي نقطة يف فلسطين احملتلة، أنا مل أكن استدرج حربا وإنما كنت أعمل ألمنع وقوع حرب، ألنني أقول لإل

حلكومته جليشه ولشعبه، إن عليك أن تفهم أن أي حرب مقبلة على لبنان ستكون أثمانها باهظة جدا، نحن أيضا 
طلوب واكتشفنا نقاط القوة ونقاط الضعف عندنا ونقاط القوة تعلمنا من جتربة حرب تموز وعملنا التقييم امل

ونقاط الضعف عند العدو وعملنا عليها، وبالتايل يف احلرب املقبلة، عليه أن يعرف أنه سيدفع ثمنا باهظا، أنا أقول 
نا ولكن أ. البعض يقول أنت تمارس حربا نفسية، صحيح، وهذا جزء من املعركة. له ذلك حتى ال يفكر باحلرب

أمارس حرب نفسية صادقة، أنا أحتدث عن وقائع وليس عن أكاذيب، أنا أحتدث عن حقائق، ولذلك عندما كانت 
صحيح . احلرب وبدأت وقلت لهم إذا أردتموها حربا مفتوحة فنحن ذاهبون إىل احلرب املفتوحة وأعدكم باملفاجآت

كانت املفاجأة بالبحر عندما ضربنا . أكاذيبهذه كانت حرب نفسية، ولكن حرب نفسية صادقة مل تكن تستند إىل 
اجليل أربعة يف الوديان  ، وكانت املفاجأة عندما دمرنا ميركافا5سفينتهم مفخرة الصناعة اإلسرائيلية ساعر 

والتالل ومداخل القرى، وكانت املفاجأة عندما أسقط جماهدونا طائرات الهليكوبتر يف الليل والنهار أيضا، وكانت 
 33دما عجزوا عن تدمير صواريخنا وتمكنا من قصف جبهتهم الداخلية ألول مرة يف تاريخ إسرائيل املفاجأة عن

يوما دون توقف، وفاجأناهم يف منظومة القيادة والسيطرة، وفاجأناهم بشعبنا بجمهور املقاومة أشرف الناس 
  . وبشعب لبنان وبشعوب أمتنا العربية واإلسالمية وكان االنتصار

ن اختم احتفاالت هذه الذكرى، وباملناسبة أود أن أشكر كل الذي شاركونا يف إحياء هذه الذكرى وهذا اليوم أريد أ
  . االنتصار

أريد أن أختم هذا االحتفال وهذه االحتفاالت أيضا بوعد واضح، افهموه حربا نفسية، ولكن احلرب النفسية 
ذلك، إن فكرتم أيها الصهاينة أن تشنوا حربا على الصادقة، إذا فكرتم بأن تعتدوا على لبنان، وأنا ال أنصحكم ب

لبنان فأنا لن أعدكم بمفاجآت كتلك التي حصلت، وإنما أعدكم باملفاجأة الكبرى التي يمكن أن تغير مصير احلرب 
  . ومصير املنطقة إن شاء الله

فعلي، اآلن أنا ال أحتدث عن شيء أنا بهذا االلتزام أرتب مسؤولية كبيرة علي وعلى املقاومة، وهذا االلتزام هو التزام 
. يرتبط باملستقبل، وعليهم هم أن يحللوا، لن أقول لكم ولن أقول لهم، ألين لو قلت ما هو هذا الشيء لن تبقى مفاجأة
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أنا أحمل مع املقاومة هذا االلتزام من أجل حماية لبنان وشعب لبنان وإذا حصلت احلرب، ال سمح الله، والتي أعود 
دها، ال نريدها، يجب أن نكون جاهزين لها، يف املقاومة يف اجليش يف الشعب يف الدولة، أمس سمعنا وأقول ال نري

جميعا قائد اجليش اللبناين يقول أن كل ما قدم حتى اآلن للجيش اللبناين هو وعود وكالم وبعض الذخائر التي 
ش اللبناين قبل أن يشطب من عقيدته الوطنية ممنوع تسليح اجلي. دفع ثمنها، أنا أقول دفع ثمنها من أموال لبنانيين

أميركا مل تعط ومل تسمح ألحد أن يعطي اجليش اللبناين ما يمكنه من الدفاع عن لبنان، ولكن . أن إسرائيل عدو
املقاومة إىل جانب اجليش اللبناين الوطني، جماهدوها إىل جانب مقاتليه، شهداؤها إىل جانب شهدائه، عنفوانها 

ويف آب  2000وانه ومعهما شعب لبنان سيواجهون هذا التحدي، وإن شاء الله كما انتصرنا يف أيار إىل جانب عنف
، أحذرهم وأنصحهم هنا يف لبنان مقاومة وجيش وشعب وجزء من أمة تأبى الضيم ترفض الذل ال تخاف 2006

  . احلاسم إن شاء اللهإال من الله ال تركع إال لله، تقاتل مستعدة للتضحية وستنتصر االنتصار التاريخي 

جمددا بالتوكل على الله بمعرفتي بكم وبهذا الشعب وبمجاهدي هذه املقاومة وبهذا العدو اجلبان والذليل الذي هو 
  ". أوهن من بيت العنكبوت، كما وعدتكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر جمددا

 
  



 

 
 

  

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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