
 

 
 

 زةـحداث غأن أبيان بش

 ُأِذنَ يقول هللا تعالى:  .بع ىداهوعمى آلو وصحبو ومن ات   ،رسول هللا دنا محمدٍ الم عمى سيِّ الة والس  الحمد هلل والص  
ن   ُظِمُموا ِبَأن ُيمْ  ُيَقاَتُمونَ  ِلم ِذينَ   .َلَقِديرٌ  َنْصِرِىمْ  َعَمى   اَلل َ  َواِ 

ة عمى أنو وجو ل في غز  ز  إلى عدوان الكيان اإلسرائيمي األثيم عمى المدنيين العُ  المجمس اإلسالمي السوري ينظر
. فمن طوفان الدم من الجرح السوري النازف شعوب المنطقة العربية واإلسالميةآخر لإلرىاب الذي يقع عمى مجتمعات و 

بالعراق المحتل من  وسرقة حقوق الشعب السوري من قبل األسد ونظامو وأعوانو، مروراً  ،واليدم الممنيج لإلنسان والبنيان
 !!!إلى غزة والعدوان الوحشي عمييا قبل نظام المالكي وحمفائو الذين زرعوه في جسد العراقيين، وصولً 

شعال حرائق جديدة في المنطقة العربية واإلسالخمط  إن إن ما يجمع  .مية ل يمكن أن ينظر إليو بسطحيةاألوراق وا 
واجباتيا تجاه حماية التعامل الظاىر بين القضايا الثالث ىو الشمل والتعطيل المتعمد لممنظومة الدولية في القيام ب

حرمان الشعوب العربية والمسممة من حقوقيا في مواجية أعدائيا. انعدام اإلحساس بالمسؤولية، واإلصرار عمى المدنيين، و 
فمنذ ما يقرب من أربع سنين وحتى األمس القريب كان ظاىر ما يجري في المنطقة العربية واإلسالمية ىو جياد الشعوب 

مع العدوان  في وجو أنظمة ظالمة مستبدة من غير أن يظير مباشرة من وراء استبدادىا ومن يساندىا. إلى أن انكشف
إصرار ىذه القوى عمى وأد  ؛لكبرى من الثورة السورية الفاضحةاإلسرائيمي القائم والموقف الجمي الواضح لمقوى الدولية ا

ومن ذلك  ،خيارات الشعوب في مطالبتيا بحريتيا وكرامتيا وتحقيق العدالة دون وصاية ألحد أو ارتيان لجية خارجية
فما إن تقاربت مكونات الشعب  اخمي والخارجي والدفاع عن حقوقيم.جية عدوىم الدتقارب أبناء الشعب الواحد لموا

ل عقوبة جماعية ليذا ز  الفمسطيني فيما بينيا حتى اشتعل فتيل خزان الحقد والكيد وانصبت الحمم الممتيبة عمى المدنيين العُ 
 .ترداد حقو والوقوف في وجو أعدائوالشعب الفمسطيني الذي حرص عمى توحيد صفو واجتماع كممتو في سبيل اس

ممر النصر ألىل فمسطين عبر سورية وكان امتزاج الدماء بينيم  -وعمى مر التاريخ البعيد والقريب -لقد كان 
زىاق الباطل. وىذا ما يتأكد معوالتحام معاناتيم سببًا في إحقاق الحق  . ثورة الشعب السوري المجاىد في وجو نظام وا 

ان ومن سانده. ولئن وقف أىل فمسطين في سورية مع ثورة الشعب السوري في وجو األسد ونظامو فإن الستبداد والطغي
إننا رغم معاناتنا وجراحنا فمن تجدو منا إل ما  :نيالوفاء واللتزام بالمبادئ يقتضيان أن نقول إلخواننا في غزة وأرض فمسط

سممين األولى ولن تشغمنا مواجيتنا لنظام األسد ومن وراءه وستبقى قضية فمسطين قضية السوريين والعرب والم ،تحبون
ن طال األمد وزادت المحنة. وسيعمم أعداؤنا أن الحق ل بد أن يعن مناصرتكم وتأييدكم  َأي   َظَمُموا ال ِذينَ  َوَسَيْعَممُ . نتصر وا 

 .. وصمى هللا عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسممَينَقِمُبونَ  ُمنَقَمبٍ 
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