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ن إفيها  يقول ،الله مين العام حلزب الله، السيد حسن نصرأللكلمة 

هم الصواريخ التي كانت تنزل على حيفا وما بعدها كانت صواريخ أ"

  "من الصناعة العسكرية السورية
  

18/7/2012. ]مقتطفات[ 

ن إن العدو ال يزال حتى اآل [....]مين العام حلزب الله سماحة السيد حسن نصر الله قال األ

بالعديد من شهادات كبار قادة العدو  مستشهداً ]يوليو[ بنتائج هزيمته يف حرب تموز مشغوالً

 .وخيرة خبرائه

  [.......]  

هم أن أول األ ،هي سند حقيقي للمقاومة وقال عندي شاهدان ةن سوريأ نصر اللهكد أو

الصواريخ التي كانت تنزل على حيفا وما بعدها كانت صواريخ من الصناعة العسكرية السورية 

هم أو ،نها من الوقوف يف وجه العدويمكّ عطت للمقاومة سالحاًأ ةسوري .عطيت للمقاومة يف لبنانأُ

سرائيل إ .وكذلك يف قطاع غزة ةكانت من سوري ]يوليو[ سلحة التي قاتلنا بها يف حرب تموزاأل

 .تخاف من قطاع غزة

[.......] 

ىل إترسل السالح مع الطعام  ةمنع الطعام عن غزة كانت سوريعندما كان يُ : ضافأو 

 ،سد والقادة الشهداء داوود راجحة وآصف شوكت وحسن تركماينبشار األ ةهذه هي سوري .غزة

 .ن نقول احلقيقةأيجب يف مثل هذا اليوم  ؟ملاذ تتجاهلون هذه احلقائق
                                                            

  اإللكتروين" إذاعة النور"موقع  :املصدر: http://www.alnour.com.lb/newsdetails.php?id=34904  

بيروت  يف ضاحية الراية ملعب يف 2006 يوليو/  بمناسبة الذكرى السادسة حلرب تموزوجاء كالم نصر الله هذا 
  .اجلنوبية
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 [.......]  

ذ نفتقدهم نتقدم من إننا إ .اليوم لقد كان للقادة الشهداء فضل كبير يف دعم املقاومة 

ذ إالعدو و الّإالقيادة والشعب السوري بمشاعر املواساة منددين بهذا االستهداف الذي ال يخدم 

ن اجليش أدو ونحن على ثقة نهم رفاق سالح يف الصراع مع العنعزي بهم ونحزن ملقتلهم أل

 .ل الكثير لديه من القدرة على مواجهة الصعابالعربي السوري العقائدي الذي حتمّ

[.......]  



 

 
 

  

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 الوثيقة هذه حتميل يمكن

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


