
 ...أعشج ...كزاو ...أززار                            

 العشائر العربية  السورية بيان مه شيوخ                  

 بسم اهلل الرحمه الرحيم

 ...إنى رخال انعشائز انعزتٍح فً كم يكاٌ

 ...إنى انقٍاظاخ انعزتٍح انسزج انعشٌشج فً كم انعٔل انعزتٍح 

 ...انثاظٌح ٔانًعٌ ٔانثهعاخ إنى أتُاء شعثُا انظٕري فً

اَطالقًا يٍ إٌ رخال انعشائز انعزتٍح فً طٕرٌح انًٕقعٍٍ عهى ْذا انثٍاٌ 

ٔقٕفٓى انى خاَة انشثاب ٌعهٌُٕ  ...ززصٓى عهى اطرقزار انٕطٍ ٔرفعرّ

انظٕري انًطانة تانسزٌح ٔانععانح ٔانًظأاج  ٌٔأيهٌٕ يٍ انزئٍض تشار 

  :راألطع أٌ ٌعهٍ فٕرًا ٔتشكم ٔاض

ُائٍح انرً ذصاظر ززٌح ثٔكم انقٕاٍٍَ االطر انطٕارئقإٌَ  إنغاء -

 انًٕاطٍ

 عٍ خًٍع انًعرقهٍٍ يٍ انظٍاطٍٍٍ ٔأصساب انزأي  اإلفزاج انفٕري -

 انكشف عٍ يصٍز انًفقٕظٌٍ -

يُر انٌٕٓح انظٕرٌح نكم يٍ ذرٕفز فٍّ شزٔط انًٕاطُح تغض انُظز  -

 عٍ اَرًاءاذٓى انعٌٍُح أٔ انعزقٍح

  انًٓدزٌٍ انظًاذ تعٕظج أتُاءَا ٔإضٕاَُا -

انرً اذطذخ تسق انًعهًاخ انًُقثاخ ٔرفع  اإلخزاءاخخًٍع  إنغاء -

 انقٍٕظ انرً فزضد عهى انًعارص انشزعٍح 

انًاظج انثايُح يٍ انعطرٕر انرً ذُص عهى قٍاظج زشب انثعث  إنغاء -

  نألزشابقإٌَ عصزي  ٔإصعارنهعٔنح ٔانًدرًع 

 ...ٕرٌٌٕضٕج انظأٌٓا اإل

 ...ٌا رخال انعشائز انعزتٍح فً كم يكاٌ

، فًٍ نقع كاَد انعشائز انعزتٍح ظائًا انزكٍشج األطاطٍح نثُاء يدرًعاذُا

انعشٍزج ضزخد ْذِ انًدرًعاخ، ٔإنٍٓا ظهد ذرطهع ذُرظز انعٌٕ 



َطانة انظهطح فً طٕرٌح    َسٍ انًٕقعٍٍ عهى ْذا انثٍاٌ  .ٔانُصزج

خ انشثاب انظهًٍح تاطهٕب زضاري  ٔذرٕقف عٍ خاانرعايم يع ازردا

 فًظؤٔنٍح  .يٕاطٍ ٌشارك فً ذظاْزج ذعثٍزٌح طهًٍحاطرعًال انقٕج  نقًع 

األيٍ ٔانظالو ندًٍع انًٕاطٍٍُ انًؤٌعٌٍ ٔانًعارضٍٍ فٓذا  ذٕفٍزانُظاو 

َٔؤكع أَُا طُظم يظاَعٌٍ نًطانة شثاتُا  .ْٕ ٔاخة قٕاخ األيٍ األطاطً

 ...عل ٔانكزايح ٔانسق فً انعٍش انكزٌىفً انسزٌح ٔانع

إٌ رخال انعشائز انعزتٍح انًٕقعٍٍ عهى ْذا انثٍاٌ ًٌعٌٔ أٌعٌٓى إنى 

شٍٕش انعشائز انعزتٍح فً َدع ٔانسداس ٔتقٍح أطزاف اندشٌزج انعزتٍح 

ٌٔرٕخٌٕٓ إنى  .تسقٕقّانًطانة نٕقفح يشزفح ذعافع عٍ اإلَظاٌ انظٕري 

انعزتٍح انظعٕظٌح ٔتقٍح ظٔل انطهٍح انعزتً انشعًاء انعزب فً انًًهكح 

  ...نُصزج انشعة انظٕري فً يطانثّ فً انععل ٔانسزٌح

  (...إٌ ٌُصزكى اهلل فال غانة نكى)

 

 :انًٕقعٌٕ

 قاضً قضاج شًز – سعود السعدي الشمريانشٍص 

 شٍص انٕنعج – فرج الحمود الفرج الناصرانشٍص 

 انصثطح عشٍزج   – فيصل حسه الصياحانشٍص 

 اندٕالٌ /شٍص عشٍزج َعٍى  – ل الطحانمشانشٍص 

 زًاج / عٍ عشٍزج انثزاسي – شريف البرازي به صفوح انظٍع

 عٍ عشٍزج انرزكً – مسيد التركاويالعلي انشٍص 

  عٍ شًز – عبد اهلل صفوق الجربا الشمريانشٍص 

 


