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 تدعو فيه اجلمهورَينالسورية " جلان التنسيق احمللية" بيان لـ

  "عدم االجنرار وراء استفزازات النظام"إىل السوري والفلسطيني 

 ]مقتطفات[ *. 28/6/2012

 [.......] 

التفرقة وخلق الصراعات وليس آخرها حماوالته ن النظام ال زال يراهن على إ[....] 

املكشوفة يف إشعال نار الفتنة بين السوريين والفلسطينيين عبر جتهيز عناصر من الشبيحة من 

وفبركة حوادث " حماية اخمليمات"أصحاب السوابق اجلنائية وجتار ومتعاطي اخملدرات بهدف 

 .[....]قتل وخطف شهدتها اخمليمات الفلسطينية 

...][.... 

خرى أن الشعب احلر هو وحده القادر على مرة أُ] جلان التنسيق احمللية[كما ونؤكد 

 .ويف فلسطين ةاسترجاع األرض واحلقوق املسلوبة، وأن املعركة مع الطغيان هي واحدة يف سوري

للشك أن ادعاءات املمانعة والصمود التي اعتاش عليها  لقد أثبت الواقع بما ال يدع جماالً

ثبتت جتارب أمل تكن سوى مطية الستعباد الشعب، كما  ربعين عاماًأم السوري منذ النظا

                                                            

 : اإللكتروين يف الفايس بوك" جلان التنسيق احمللية"موقع  :املصدر  *
http://www.facebook.com/notes/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D
9%86/488509241176217 
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بوصفهم ورقة للمكاسب يف مراهناته  أن النظام السوري ال ينظر إليهم إالّ الفلسطينيين مراراً

 ئهيقتل شعبه لن يتورع عن سفك الدم الفلسطيني يف سبيل بقا االقليمية والدولية، وأن نظاماً

عندما استغل عواطف الفلسطينيين األبطال  املزعومة والتي تبدت جلياً" املمانعة"اذيب وتثبيت أك

هم بصدورهم العارية أمام الرصاص اإلسرائيلي يف تمثيلية مصطنعة على وشوقهم لوطنهم ليزجّ

 .حدود اجلوالن التي ظلت صامتة طوال فترة حكمه الطويلة

ين السوري والفلسطيني بعدم االجنرار هورَ وإذ جتدد جلان التنسيق احمللية دعوتها للجم

وراء استفزازات النظام فإنها حتيي وقفة الشعب الفلسطيني بجانب ثورة الكرامة السورية والتي 

مت حتى هذه اللحظة ما يقارب املئة شهيد واملئات من املعتقلين يف خمتلف اخمليمات قدّ

سطيني والذي يتجلى بإيواء العائالت املهجرة ر عالياً اجملهود اإلغاثي الفلالفلسطينية، كما وتقدّ 

  .وخارجها ةوالدعم املادي واملعنوي من داخل سوري



 

 
 

  

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  
 


