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5T ل يؤكد فيها تدخّ ،السيد حسن نصرالله ،زب اللهحلعام الكلمة لألمين

 ـسرائيلي اإل ـميركي احلزب يف سورية يف مواجهة املشروع الكوين األ

 التكفيري
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P5T ]مقتطفات[ 

[.......] 

اللبناين وكلمة يف الشأن  أحب أن أحتدث أوالً كلمة يف املناسبة وكلمة يف الشأن [....]

 .السوري واملناخات احلالية وما بعد القصير وردود األفعال

[.......] 

كان مع  نحن طوال سنوات املقاومة قاتلنا العدو اإلسرائيلي ومعه كل العامل، كل العامل

الصين مع  كانت روسيا مع إسرائيل، وكانت ]يوليو[ يف حرب تموز. استثناءات قليلة إسرائيل، إالّ

اإلسالمي مع إسرائيل،  إسرائيل، وكان ثالثة أرباع العرب مع إسرائيل، وكان ثالثة أرباع العامل

نتراجع، كانت األبنية تنزل على  وهذا كله مل يجعلنا ال نخاف وال نستسلم وال نضعف وال حتى

اليوم كال، الوضع  [....]والكفار من هناك  ، وطبعاً الفتاوى من هنا واملغامرين من هنارؤوسنا

األدنى نصف العامل أصبح معنا، أو نحن مع نصف العامل، أليس كذلك؟ يف  باحلد. أفضل بكثير

 .لوحدنا كان معنا إيران وسورية، وبعضهم هنا وهناك كنا ]يوليو[ حرب تموز

 :بكلمتينأصل إىل الشأن السوري، 

                                                           

 ":املنار"املوقع اإللكتروين لقناة  :املصدر *

http://www.almanar.com.lb/main.php 
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باملوقف السياسي كال، منذ األسابيع  .متأخرين كنا) نتدخل(أوالً، نحن عندما قررنا أن 

نتكلم كنا نرى ونراقب ونتأمل، بعد ذلك ونتيجة النقاش  األوىل، أول أسبوع أو ثاين أسبوع، مل

أ التعبير كان لدينا موقف سياسي وتكلمنا به بأكثر من مناسبة، وبد واملعطيات والرؤية الواضحة،

سنتين من اآلن، يف ذكرى استشهاد السيد عباس والشيخ راغب واحلج عماد يف  على ما أذكر قبل

ليبيا  وشرحنا آنذاك موقفنا وحيثياتنا، وال أريد أن أكررها، قلنا املباين ملواقفنا، من النبي شيت،

املوازين ذاتها، هذا  بناءً على هذه املباين ذاتها، املعايير ذاتها، على .وتونس ومصر واليمن

 .موقفنا يف سورية

ووضوح،  حسناً نحن أخذنا قراراً ولو متأخراً أن ندخل ميدانياً، سأتكلم هنا بشفافية

ومل يكن هذا وليد  أخذنا قراراً بالتدخل ميدانياً ملواجهة املشروع القائم على األرض السورية،

 .حلظة

[.......] 

السوري، ونحن ندافع عن لبنان وعن شعب لبنان،  سورية وعن الشعب نحن ندافع عن[....] 

ثانياً . وعن هذا الكيان وعن هذا االقتصاد وعن هذا البلد وعن هذه األرض ندافع عن هذه الدولة

. ن هو داخل يف هذه املعركة القائمة يف داخل سوريةنتيجة املتابعة واملواكبة رأينا مَ نحن أيضاً 

كبير  انتهت هذه منذ مدة طويلة، يوجد انقسام شعبي، هناك جزءا اآلن قصة شعب ونظام، فقد أمّ

لنا بمنطقه  من الشعب السوري مع النظام وهناك جزء كبير ممكن ضد النظام، فال يأتي أحد يقول

نحن مع . النظام إننا نحن مع النظام ضد الشعب السوري، هناك جزء كبير من الشعب السوري مع

 .[....] هذا اجلزء الكبير

...][.... 

العاملية  مام هذه الهجمةأنعود إىل النقطة نفسها نحن أيضا تبيَّن معنا يف التشخيص أنه 

 ةنعم يف سوري". خابية احلجر يسند: مثل ما يقال) "تفيد(الكونية، مساهمتنا ولو كانت متواضعة 
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زب ن معهم أن حجدي تبيّ  يعني اآلن بشكل. اجليش السوري يقاتل على جميع األراضي السورية

الزور وبإدلب وبطرطوس  الله يقاتل يف حمافظة درعا وبالقنيطرة وباحلسكة وبالرقة وبدير

يكون لنا مساهمتنا  وقلنا نحن أيضاً مكانات معقولة وجيدةإال ليس هكذا، نحن لدينا  .وبالالذقية

وع بجزء من املسؤولية يف مواجهة هذا املشر احملسوبة املدروسة املنسقة، فنسند خابية ونقوم

وإنما تستهدف لبنان وشعب لبنان وشعوب املنطقة  ةسوري الكوين اخلطير الذي أهدافه ال تقف عند

فقط، أنا يف السابق  ةواملنطقة كلها ليس سوري ةيسقط سوري وحكومات املنطقة والذي يريد أن

ميركي واملنطقة ولبنان والعراق واألردن وكل املنطقة بيد املشروع األ ـ اآلن أقول ـ ةقلت سوري

 .التكفيري اإلسرائيلي

[.......] 


