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   حسن نصر اللهالسيد  يف لبنان" حزب الله" ـلكلمة لألمين العام 
  يندد فيها بمذكرة واي ريفر الشهيديف مهرجان بمناسبة يوم 

  ]مقتطفات[ *.11/11/1998بيروت، 
  

    
ألقى نصر الله كلمة حتدث فيها عن معاين عملية االستشهادي األول أحمد قصير ضد مقر احلاكم 

شهيد ولتجديد العهد لهم  1200صور وقال إن يوم الشهيد هو يوم لتذكر ما يقارب  العسكري اإلسرائيلي يف
  .ولعوائلهم على متابعة الطريق

لنقول إن عرفات خائن وعلى  ′واي بالنتيشن′عندما وقفنا يف يوم التنديد باتفاقية : "وقال نصر الله  
وهنا أعود ألكرر، إن مل يكن ما كتب،  شعبه أن يعاقبه، البعض كان له مالحظات على هذا الكالم وكتب بعض

فات خائناً فمن اخلائن يف التاريخ، إذا كان البعض ما زال يتردد وهذه ثقافة عصر االستسالم والهزيمة رع
واالنحدار والسقوط، إذا مل يكن عرفات خائناً فمن اخلائن إذاً؟ إذا باع شخص فلسطين بثمن بخس وتخلى عنها 

ويغتالهم يف بيوتهم ويف السيارات ويقدم كامل املعلومات عن الذين يقاتلون لتحرير  باجملان، ويقتل اجملاهدين
واجلهاد وبقية الفصائل إىل اخملابرات األميركية واإلسرائيلية، ويتحول إىل شرطي لالحتالل  "حماس"فلسطين من 

مل يكن مطلوباً من الشعب الفلسطيني أن وإذا . إذا كان خائناً أم ال شويفعل كل الذي يفعل ومع ذلك يبقى هناك نقا
إن ! يعاقب من خانه وضيّع تضحيات خمسين عاماً وجلده وقتله وسجنه وقمعه، فمن يعاقب الشعب الفلسطيني

ر االستسالم ومن ثقافة إطالق اسم املعارضة على الفصائل الفلسطينية الرافضة خلط االستسالم هو من عص
  ."ائن ليس هناك معارضة سياسية، يجب أن يكون هناك مقاومة وجهاد وثورةيف مقابل نهج عرفات اخل. الهزيمة

جهة مع احملتل اإلسرائيلي إلسقاط اوكرر دعوته إىل الرهان على الشباب الفلسطيني اجملاهد يف املو  
 مشروع االستسالم ونوه باملوقف السوري باخلطوة التي أعلنت عنها الفصائل العشر يف دمشق جلهة نزع الشرعية
عن الهيئات التي تعتبر نفسها تمثل منظمة التحرير الفلسطينية والدعوة إىل عقد لقاءات ومؤتمرات والقيام 

  .بإجراءات النتخاب هيئات تمثيلية بديلة عن الهيئات التي سقطت بفعل اخليانة
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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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