بيان الجاليات السورية في المهجر
تضامنا مع االنتفاضة السلمية لشعبنا في سوريا
إلى جميع األحرار في سوريا والعالم
إن احلراك السلمي واحلضاري الذي تقوم بو مجاىري شعبنا السوري األيب يف ىذه الفرتة ادلهمة من تاريخ اجلمهورية
العربية السورية على أرض الوطن احلبيب ,الذي انطلق يوم  51آذار  ,مرورا بيوم الكرامة  58آذار  1155و
تبلور يف زلافظة درعا الباسلة أم الشهداء ليعم مجيع زلافظات الوطن  ,مطالبا باحلقوق ادلشروعة لكافة فئات
الشعب السوري بكل انتماءاهتم السياسية والدينية والطائفية والعرقية  ,أال وىي العدالة واحلرية و إقامة دولة مدنية
يتساوى فيها مجيع ادلواطنني بدون استثناء أمام القانون يف احلقوق والواجبات .
و لقد آدلتنا أحداث يوم العزة  11آذار  1155حيت خرجت مجاىري الشعب السوري مستنكرة االعتداء اآلمث
وعمت االحتجاجات دمشق ودرعا ومحص وحلب والالذقية ومحاة و إدلب و
على سكان درعا ادلسادلني العزل ّ ,
جبلة و الصنمني وداعل واخنل وطفس وريف دمشق وتل منني وبانياس و باقي ادلدن والبلدات  ,فغدت ىي
األخرى فريسة لنفس االعتداء والقمع والقتل اذلمجي  ,و راح ضحيتها مئات الشهداء واجلرحى وادلعتقلني و
ادلخطوفني  ,و قد تابعنا و تابع العامل ىذه األحداث الدموية ادلؤدلة عرب وسائل اإلعالم العادلية ومن خالل
اتصاالتنا ادلباشرة مع أىلنا يف الوطن احلبيب  ,رغم التزييف الذي ميارسو اإلعالم الرمسي السوري .
إن رلموعة كبرية من اجلالية السورية ادلقيمة يف دول ادلهجر ادلوزعة يف أصقاع ادلعمورة  ,بشعور عميق باالنتماء
الوطين األصيل  ,تعلن استنكارىا و رفضها وشجبها جلميع أنواع وأشكال العنف و القتل اذلمجي اليت متارسها
عناصر القوات األمنية و ميليشياهتا التابعة للنظام القمعي الديكتاتوري يف سوريا  ,وادلوجهة إىل صدور أىلنا
ادلسادلني العزل من أبناء شعبنا العزيز.
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و نطالب مجيع ادلسؤولني الشرفاء يف وطننا احلبيب  ,أن ينحازوا إىل خيارات الشعب العادلة ادلطالبة بإقامة الدولة
ادلدنية الدميوقراطية لينعموا باحلرية والعدالة وادلساواة و الشفافية  ,وان يتجلى ىذا االحنياز مبواقف عملية ترضي
تطلعات شعبنا الكرمي.
يا قادة جيشنا الباسل األيب  ,إننا نطالبكم أن تكونوا كظننا بكم محاة للوطن ومجيع أبنائو  ,و نربأ بكم أن
تتحولوا إىل حراس لزمرة من الطغاة و الفاسدين و اللصوص.

اجملد واخللود لشهدائنا األبرار
واحلرية والكرامة لسوريا األبية
وقع هذا البيان نيابة عن الجاليات السورية في المهجر كل من:
االسم

مكان االقامة

االسم

مكان االقامة

بالل داود

كندا  -مونرتيال

ياسر كعدان

السعودية – الرياض

بسام نريبية

كندا  -مونرتيال

زلمد لؤي فتال

السعودية – الرياض

ملهم الدرويب

كندا  -مونرتيال

سعد دويدار

السعودية  -الرياض

جان عبداهلل

كندا  -مونرتيال

أمحد زيتوين

السعودية  -الرياض

حنان دىان

كندا  -مونرتيال

عبداهلل شدىان

السعودية  -الرياض

فريد حداد

كندا  -اوتاوا

زلمود حناس

السعودية  -جدة

زلمد زىري اخلطيب

كندا  -تورنتو

عبدالرزاق احلسن

السعودية  -جدة

ابراىيم الدرة

كندا  -تورنتو

زلمد وليد

السعودية – جدة

زلمد خوام

أمريكا

امساعيل جداع

السعودية  -جدة

ىاشم سلطان

أمريكا

مسري عثمان

السعودية – جدة

رانية خوام

أمريكا

صفوان مشا

السعودية – جدة
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االسم

مكان االقامة

االسم

مكان االقامة

خلدون األسود

أمريكا

أمحد الشنتوت

السعودية – ادلدينة

فهمي خرياهلل

أمريكا

خالد الشنتوت

السعودية  -ادلدينة

عالء خوام

أمريكا

حيىي بدر

تركيا

جندت أصفري

أمريكا

زلمد وليد سفور

بريطانيا

رانية مشوط

أمريكا

زلمد غزوان عدي

فرنسا

أمحد خوام

أمريكا

طريف السيد عيسى

السويد

زلمد سرميين

الكويت

زلمد عقيل

االردن

ياسر سعد

قطر

أمحد عزالدين بيانوين

االردن

عبدالسالم عبداللطيف

اليمن

زلمد دامس كيالين

اليمن
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