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مثقف فلسطيني يتضامن مع الثورة السورية ويتقدم كاتب و ١٠٠لنحو بيان 

  "ورييناب السرابطة الكتّ"بطلب انتساب جماعي إىل 
  ]مقتطفات[ *.٨/٢/٢٠١٢

  

صدر بيان  ،"رتكب اجلرائم أيها القتلةليس باسم فلسطين تُ ،ليس باسمنا"حتت عنوان [....] 

السوري جاء  مع الشعب اب السوريين تضامناًفلسطيني جماعي يطلب االنتساب إىل رابطة الكتّ

  :فيه

[.......]  

يستعمل القضية الفلسطينية  األمن ، ممثل النظام السوري يف جملسلقد سمعنا، مؤخراً 

نقول للنظام السوري . ةسوري ومسيرتها املؤملة واملشرفة للتغطية على جرائمه املروعة يف

إن الشعب . [....] احلبيبة ةسوري رتكب اجلرائم يفليس باسمنا، ليس باسم فلسطين تُ: وممثليه

لها الشهداء، وليس سياسات نظامكم م ألجوقدّ تاريخياً ى القضية الفلسطينيةن تبنّالسوري هو مَ 

  [....]. التي نحتفظ منها بذكريات مؤملة

تولد  التي ةموحدة وحرة وديمقراطية هي ما حتتاجه فلسطين، وهي سوري ةإن سوري

القلب  نحن واثقون من أن اسم فلسطين سيظل يف. اليوم من رحم ثورة دامية فجرها شعب عظيم

  ه املثقفةمن هذا الشعب الشجاع الثائر ونخبت

[.......]  

                                                            
  :التايل اإللكتروينيف املوقع " القدس العربي"يفة حص :املصدر  *
  http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data/2012/02/02-08/08qpt895.htm  

غسان زقطان  ؛)شاعر(طاهر رياض  ؛)شاعر وكاتب(مريد البرغوثي  ؛)شاعر(بو حنا أحنا : من موقّعي هذا البيان
قاص (معن البياري  ؛)قاص وروائي( حممود الريماوي ؛)مفكر(عزمي بشارة  ؛)شاعر(زهير أَبو شايب  ؛)شاعر(

كاتب روائي (عادل بشتاوي  ؛)روائي(ربعي املدهون  ؛)شاعر(جنوان درويش  ؛)شاعر(يوسف أَبو لوز  ؛)وصحايف
قاصة (حزامة حبايب  ؛)كاتب(حسين شاويش  ؛)ناقد(فخري صالح  ؛)كاتب وناقد(نطوان شلحت أ ؛)وباحث
يوسف عبد  ؛)قاص(حممد خليل  ؛)ناقد أكاديمي وباحث وناشط(و مطر أحمد أب ؛)شاعر(نصر جميل شعث  ؛)وروائية
خليل  ؛)شاعر(نائل بلعاوي  ؛)شاعر(موسى حوامدة  ؛)كاتب(عيسى الشعيبي  ؛)كاتب(موسى برهومة  ؛)شاعر(العزيز 
 ؛)شاعر(قصي اللبدي  ؛)شاعر(شبانة  عمر ؛)شاعر وموسيقي(وسام جبران  ؛)شاعر(غازي الذيبة  ؛)قاص(قنديل 

باسم النبريص  ؛)شاعر(ناصر رباح  ؛)قاص وكاتب(زياد خداش  ؛)شاعر(جهاد هديب  ؛)شاعر(علي العامري 
حممود  ؛)شاعرة(أسماء عزايزة  ؛)شاعر(رائد وحش  ؛)شاعر( ةشاهر خضر ؛)كاتب(راجي بطحيش  ؛)شاعر وكاتب(
  ) [....].شاعر( بو هشهشأ



 

 
 

  

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  
 


