
   

 

 
thwar_hama@googlegroups.com 

 

 للمدينةحول زيارة السفراء الغربيين من تنسيقية الثورة السورية بمحافظة حماة بيان 

ِٓ خ١شح شجبة سٛس٠ب ِٚب صٌٕب ٔزثخ ٚاٌذثبثبد رجزبح ِذٕٔب ٠ٚسزّش  أٌفبْعٍٝ ِذٜ أسثعخ أشٙش اسزشٙذ ِب ٠مبسة 
اٌىالَ عٓ عصبثبد ِسٍذخ ٚئِبساد سٍف١خ، فٟ ظً رعز١ُ ئعالِٟ، ٚوأْ إٌظبَ ٚئعالِٗ ٠سزخف ثعمٛي شعجٗ 

 ٚاٌعبٌُ ثأسشٖ.

٠مذَ ٌُٙ  ٔفسٗ بَإٌظثبعزشاف  دِشكدزٝ اٌجبسدخ ٚاٌغشة ٠ّبٌئ ٔظبَ األسذ، ال ثً وبْ اٌسف١ش األِش٠ىٟ فٟ 
٠ِٚٛٙب  Facebookاٌّعٛٔخ ٚإٌص١ذخ، أٌُ ٠مً ٘زا اٌسف١ش ٔفسٗ أْ ٕ٘بن ر٠ًٛٙ فٟ ٔمً اٌٛضع اٌسٛسٞ عٍٝ ِٛلع 

 ٚئ٠مبفٌىٓ ا١ٌَٛ لذ أظٙش اٌغشة ٌٕظبَ األسذ أٔٗ ثبإلِىبْ رجبٚصٖ ثعذ أْ أفٍسذ ٚعٛدٖ ثبإلصالح ، ًٍ٘ ٌٗ إٌظبَ

 ِٓ اٌغشة ثأْ ششع١زٗ ثذأد رٙزض. األسذٕظبَ ٌ اٌمزً، ا١ٌَٛ وبٔذ اإلشبسح األٌٚٝ

ئال ِإخشاً ٌُٚ ٔزظب٘ش ثسجت ص٠بسح اٌسفشاء اٌغشث١١ٓ ٌذّبح أٚ ثذعٛح ُِٕٙ،  ٠ٓٔذٓ أ٘بٌٟ دّبح ٌُ ٔعٍُ ثض٠بسح اٌسف١ش

ًحي استقبلٌاهن كشهود فٕذٓ رظب٘شٔب ِٕز فجش اٌثٛسح اٌسٛس٠خ ثٛجٛدُ٘ أٚ عذِٗ ٌُ ٔسزذع١ُٙ ٌض٠بسح ِذ٠ٕزٕب، 

عٍاى على سلوٍت ثورتٌا لٌٍقلوا للعالن حقٍقت ها ٌحصل فً سورٌا، ألن ٌكي هذا االسلوب ًفسه الذي 
استعوله الٌظام، ألن ٌكي السفٍز األهزٌكً هٌذ أٌام فً هدٌٌت جسز الشغور بدعوة هي الٌظام السوري 

صبٌخ اٌذّٛٞ عٍٝ لٕبح ٚوالَ اٌّزذذس ثبسُ اٌزٕس١م١خ اٌس١ذ  ،لٍكوى شاهد عٍاى على الوضع فً الودٌٌت
اٌجض٠شح اٌفضبئ١خ ٠َٛ األسثعبء ٠إوذ رٌه ٚاٌزٞ جبء ف١ٗ إٔٔب ٔذضش ِسجمبً ٌّظب٘شح رذذٞ ١ٔٛ١ٍِٗ سدا عٍٝ دٍّخ 

االعزمبالد ٚاٌّذاّ٘بد ٚسزخشج وّب اٌجّعخ اٌّبض١خ ٚاوثش فاِب أْ رىْٛ ِظب٘شح دبشذح اٚ رىْٛ ِجضسح عٍٝ ٠ذ 

 .ُ اٞ شخص ثبٌض٠بسح، ٚ٘زا وبْ لجً عٍإٌظبَ اٌّجشَ

 ٌٍعبٌُ ٚ فشٔسٟ، ٔذٓ عٍٝ اسزعذاد السزمجبي اٞ شخص ٠أرٟ ١ٌٕمًألُٔٙ اِش٠ىٟ  اٌسف١ش٠ٌُٓ ٔسزمجً ٔإوذ إٔٔب 

، )اٌص١ٍت األدّش، االعالَ اٌّذب٠ذ، ِٕظّبد دمٛق ٚفٟ ِذْ سٛس٠ب ِب ٠ذذس ِٓ اس٘بة األسذ ٚعصبثبرٗ فٟ ِذ٠ٕزٕب

، سفشاء اٌعبٌُ االسالِٟ، سفشاء اٌذٚي اٌعشث١خ، سفشاء جٕٛة افش٠م١ب ٚاٌجشاص٠ً االٔسبْ، سفشاء اٌعبٌُ ششلبً ٚغشثبً 
اٌزٟ ٠مف أعضبؤ٘ب فٟ ِجٍس األِٓ فٟ ٚجٗ ئدأخ ٔظبَ األسذ، ثً دزٝ اٌسف١ش اإل٠شأٟ(،  ٚسٚس١ب ٚاٌص١ٓ ٚإٌٙذ

 ٔذٓ ٌسٕب ِع أدذ أٚ ضذ أدذ ٔذٓ شعت ٔطٍت أثسظ دمٛق االٔسبْ، ٔطٍت دش٠زٕب.

٠ُخشج ٌٕب ٔظبَ األسذ ٚصفبً جذ٠ذاً ٚرّٙخ جذ٠ذح ٚوً ٠َٛ ٠زثخ ٔخجخ شجبثٕب ثذَ ثبسد، أال ٠ذك ٌٕب أْ ٔشٚٞ ٌٍعبٌُ وً ٠َٛ 
و١ف ٔزثخ، دزٝ إٌعبج رص١خ د١ٓ رسبق ٌٍزثخ، ثً ٠ٚأرٛا ٌٙب  ثّشالت ششعٟ ١ٌزأوذ أٙب رزثخ ِٓ دْٚ أْ رزعزة، أِب 

ٍَ ث ٔذٓ فٕزثخ ثٛدش١خ، ٔزثخ رذذ اٌزعز٠ت  ٚثذْٚ سجت. بسدثذ

اسزغً اعالَ إٌظبَ اٌض٠بسح وزس٠عخ ٌٍزذش٠ض عٍٝ ِذ٠ٕخ دّبح، ٌزٌه ٔذٓ ٔذًّ إٌظبَ اٌسٛسٞ أٞ رجعبد أٚ سداد 
ٔز١جخ اٌزعجئخ اإلعال١ِخ أٚ ث١بٔبد ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ اٚ رصش٠خ اٌّسزشبسح ِٕٚبصش٠ٗ فعً أزمب١ِخ رمَٛ ثٙب ١ٍِش١بد األسذ 

اٌض٠بسح فعالً وبٔذ ضذ ِصبٌخ إٌظبَ ٚثذْٚ عٍّٗ وّب ٠ذعٟ، فى١ف سّذذ اٌذٛاجض اٌزبثعخ ٌٛ أْ ٚ ثث١ٕخ شعجبْ.

ٌٍج١ش ٚاالِٓ اٌسٛسٞ ثذخٌُٛٙ ٟٚ٘ رذىُ اٌخٕبق عٍٝ اٌّذ٠ٕخ، ٌّٚبرا ال ٠زُ طشدُ٘ ِٓ دِشك ئرا خبٌفٛا 
 ثٍِٛبس١خ.اٌمٛا١ٔٓ ٌُٚ ٠جٍغٛا اٌخبسج١خ وّب ٠ذعٟ إٌظبَ اٌسٛسٞ  ٚ٘زا جبئض دست األعشاف اٌذ

ّ   ،اٌّذ١ٔخ ٚاٌذٌٚخ اٌذش٠خ غب٠زٕب ٔذٓ أٚي ِٓ  ،اٌشٙذاء بءسمبط إٌظبَ ٚفبًء ٌذِثا طبٌجٕب ،ثٛجٕٙب ٚلزٍٕب إٌظبَ ٚلف بٌٚ

 ٚط١ٕزٕب ٚ زٕبعشٚث ْٚئ ،ٚال ٠ّىٓ ألدذ اٌّسبِٚخ عٍٝ ٚالء اً٘ دّبح ٌجٍذُ٘ ٚال ٌذش٠زٙب ،اخشج اٌّسزعّش اٌفشٔسٟ
 ٚسفض ٚاٌٛط١ٕخ ثبٌعشٚثخ عشف ٌشعت اٌسبفش االرٙبَ ٘زا عٍٝ اٌشد عٓ ثأٔفسٕب ٕٔأٜ ٔذٓ ٌزٌه ،شه ِذً ذ١ٌس

 .األجٕجٟاٌزذخً 
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