
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  175، ص )2009 فيص( 79، العدد 20المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

   يف تشافيز هوغو الفنزويلي للرئيس كلمة
   بشأن السويداء مدينة يف احتفايل مهرجان

  واالضطهاد واالستعمار اإلمبريالية مقاومة
 4/9/2009 ،)سورية( السويداء

 

بالعمل فكراً وروحاً  يجب أن يقوم كل واحد منا: توجه الرئيس شافيز اىل الشعبين السوري والفنزويلي بالقول
الشامل الذي يجب بناؤه من أصغر جزء منه من  نتقدم بشكل دقيق وبسرعة يف تكوين الوطن اإلنساينوعمالً لكي 

ودعا الرئيس شافيز اىل تعزيز العالقات . التعاون بين سورية وفنزويال سورية، ويجب أن جنتهد أكثر لتعزيز
فنزويال ليدرسوا يف  تي الكثير من شبابوالثقافية والتعليمية بين البلدين، معبّراً عن رغبته يف أن يأ االجتماعية

خمتلف جماالت املعرفة، وقبل كل شيء طبعاً  سورية، وأن يذهب الكثير من شباب سورية ليدرسوا يف فنزويال يف
إن تاريخ : وأضاف الرئيس شافيز. ونتواصل ونتعارف بشكل أفضل تأتي اللغة اإلسبانية والعربية لكي نتفاهم

ضد كل أشكال االمبريالية واالستعمار واالضطهاد والشعب السوري بطل يف املقاومة  سورية هو تاريخ املقاومة
  .هو الشعب الفنزويلي أيضاً، الفتاً اىل الدور الكبير والهام لسورية يف الشرق األوسط كما

ف العرب الالتينية لكي يعر ولفت الرئيس الفنزويلي اىل أهمية أن تطلع سورية والوطن العربي على أخبار أمريكا
البوليفارية، كما أنه سيكون رائعاً أن تظهر على شاشات فنزويال  تاريخنا وثقافتنا وأفكارنا السياسية والسياسة

 .حمطة سورية لتتعرف شعوبنا على الثقافة السورية والتاريخ السوري وأمريكا الالتينية

  تواصل استراتيجي
 شاء تواصل استراتيجي وجتهيز خطة عمل للتكاملإن سورية وفنزويال تعمالن إلن: شافيز وقال الرئيس

سورية لرفع إنتاج الزيتون  االقتصادي، مشيراً يف هذا الصدد اىل اتفاق البلدين إلنشاء شركات مشتركة فنزويلية
 .الزراعة الفنزويلي سيقوم بزيارة سورية لهذا الغرض يف سورية وتعزيز التعاون الزراعي، الفتاً اىل أن وزير

أن البلدين بدأا ببناء مصفاة بترول مشتركة يف سورية سيتم تدشينها يف حمص عام  وأشار الرئيس الفنزويلي اىل
ورأى الرئيس  .ألف برميل تقريباً ومواد أخرى تستخدم للصناعات البالستيكية الضرورية 150وستنتج  ،2013

التكنولوجيا يف الهواتف الثابتة واخللوية  لالفنزويلي أنه يمكن التعاون مع سورية يف جمال االتصاالت وتموي
الدول املنتجة ألجهزة الهاتف احملمول الرخيص والعملي، إضافة  وكل اخلدمات، موضحاً أن فنزويال أصبحت من

  .للكابالت الضوئية
رمة احلكومة الصهيونية اجمل واعتبر الرئيس شافيز أن إسرائيل حتولت اىل جمرم قاتل حليف لالمبريالية، مديناً

 .لهذا الشعب، والسيما يف قطاع غزة التي تالحق الشعب الفلسطيني وتمارس التفرقة العنصرية
اىل سورية وتوقف إسرائيل عن اضطهاد الشعب الفلسطيني وإبادة  وجدد شافيز دعوته اىل إعادة اجلوالن احملتل

 .الالتينية ا من جنوب أمريكاتهديداتها وعدوانها على الشعب اللبناين، وأن تسحب أيديه الناس والكف عن
االمبريالية وحلفا ؤها سواء يف الشرق األوسط  إن سورية وفنزويال تواجهان العدو نفسه، وهو: وقال الرئيس شافيز

. االمبريالية األمريكية حتاول أن تنشئ إسرائيل أخرى يف أمريكا الالتينية أو يف أمريكا الالتينية، مشيراً اىل أن
األرض ذات  ..إن فؤادي سيبقى يف سورية وأعلن حبي األعظم لسورية: ز كلمته بالقولالرئيس شافي وختم

 .السوري ويحيا الشعب.. يحيا الرئيس بشار األسد.. حتيا سورية.. البطوالت

 

 

                                                            

  المصدر: http://www.albaath.news.sy/user/?id=651&a=60386  
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