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 دعوة للمشاركة في االئتالف الوطني لدعم الثورة السورية

 

 2011-5-8اعزكٕٓنى: 

 

 

ذػى نزشكٛم ْٛئخ ٔطُٛخ عٕسٚخ، ر انغٕسٚخ انًؼبسضخ، رذاػٗ ػذد يٍ انشخصٛبد 26/4/2011ثزبسٚخ 

ْب نزسمٛك أْذافٓب فٙ انزسشس يٍ َظبو االعزجذاد ٔانفغبد، ٔرنك فٙ غبَذرٔ انثٕسح انشؼجٛخ انغٕسٚخ،

انًدبالد انغٛبعٛخ ٔاإلػاليٛخ ٔانسمٕلٛخ ٔانهٕخغزٛخ.. ٔلشسٔا رأعٛظ )االئزالف انٕطُٙ نذػى انثٕسح 

انغٕسٚخ(، نًٕاكجخ اندٓذ انٕطُٙ انز٘ ٚمذيّ شجبة عٕسٚخ، يٍ أخم صُبػخ انغذ األفضم ألثُبء عٕسٚخ 

خًٛؼب. ٔاخزبس انًدزًؼٌٕ ندُخ رسضٛشٚخ يإلزخ، نهزٕاصم يغ انمٕٖ ٔانشخصٛبد انٕطُٛخ، ٔئطالق 

 انذػٕح نزٕعٛغ دائشح انًشبسكخ فٙ ْزا االئزالف انٕطُٙ، ٔاإلػذاد نهًإرًش انؼبو انمبدو.

 

.. أٌ َزمذو ئٌ يٍ زك ٔطُُب ػهُٛب، ٔيٍ زك ديبء انشٓذاء ػهُٛب، ٔيٍ زك يؼبَبح األيٓبد ٔاٜثبء ػهُٛب

نُسًم خضءاً يٍ انًغئٕنٛخ، ٔ َمذو كم يب َمذس ػهّٛ، نًغبَذح ْزا اندٓذ انٕطُٙ ٔدػًّ نهٕصٕل ئنٗ 

 انٓذف انٕطُٙ انًُشٕد..

 

ئٌ انهدُخ انزسضٛشٚخ نالئزالف انٕطُٙ نذػى انثٕسح انغٕسٚخ، ْٔٙ رزمذو ثٓزِ انذػٕح ػهٗ انًغزٕٖ 

 انٕطُٙ انًفزٕذ رٕضر:

نٓزا االئزالف انٕطُٙ، ْٕ يغبَذح انثٕسح، ٔدػى خٕٓد شجبثٓب، نهٕصٕل ئنٗ  أٌ انٓذف انؼبو -

انٓذف انٕطُٙ انؼبو: ثُبء عٕسٚخ دٔنخ يذَٛخ زذٚثخ ندًٛغ أثُبئٓب، دٔنخ أعبعٓب دعزٕس يذَٙ ػصش٘، 

ٚإكذ ػهٗ انسشٚخ، ٔانًغبٔاح، ٔانؼذل، ٔعٛبدح انمبٌَٕ، ٔفصم انغهطبد، ٔيشخؼٛخ صُذٔق االلزشاع 

 انُضّٚ، ٔٚضًٍ انزذأنٛخ انذعزٕسٚخ انسمٛمٛخ.انسش 

 ْٙ زمٛمخ ٔالؼخ، ٚزًغك ثٓب ثصذق ٔٔفبء، كم انًُخشطٍٛ فٙ عٛبلٓب.  ٔطُٛخ ْزِ انثٕسحٔأٌ  -

ٔأَٓب ثٕسح ٔطُٛخ، ثًؼُٗ أَٓب ثٕسح عٕسٚخ، رؼزًذ اندٕٓد ٔانغٕاػذ انٕطُٛخ، ٔرشفض أٌ  -

ّ٘ صشاع دٔنٙ أٔ ئلهًٛٙ، أٔ س  ثطٓب ثأ٘ خٓخ خبسخٛخ. َُٚضّج ثٓب فٙ أ

ٔأَٓب ثٕسح ٔطُٛخ رزًثم انًٕاطُخ انغٕسٚخ ٔ رغبٔ٘ ثٍٛ انؼشثٙ، ٔانكشد٘، ٔانًغهى،  -

ّٙ ، ٔرشفض كم عٛبعبد انخٕف  ، ٔاإلعًبػٛه ّ٘ ، ٔانذسص ّ٘ ، ٔانؼهٕ ّٙ ، ٔانشٛؼ ّٙ ٔانًغٛسٙ، ٔانغُ

نغكٕد ػٍ انًخططبد ٔانزخٕٚف ثٍٛ أثُبء انًدزًغ انٕازذ. َُٔجّ فٙ ْزا اإلطبس أَّ ال ٚدٕص ا

 انًشجْٕخ، انزٙ رصطُؼٓب أخٓضح انُظبو، إلشبػخ ْزا انخٕف أٔ االعزثًبس فّٛ. 

 

ٔأٌ عهًٛخ ْزِ انثٕسح انٕطُٛخ، ْٙ انشؼبس انًشفٕع انز٘ ٚشددِ انشجبة انثبئش، ْٔٙ  -

اإلعزشارٛدٛخ انزٙ ٚهزضو ثٓب االئزالف انٕطُٙ فٙ عؼّٛ نزمذٚى كم يب ٚغزطٛغ، نذػى انثٕسح 

 انغٕسٚخ ٔيغبَذح خٕٓد انًُخشطٍٛ فٛٓب.

 

ٔأَّ يًٓب ٚكٍ زدى انزجبٍٚ فٙ انشؤٖ، أٔ انجشايح، أٔ انخهفٛبد انًدزًؼٛخ، أٔ انفكشٚخ، أٔ  -

انغٛبعٛخ.. فاٌ اخزًبػُب فٙ ئطبس ْزا االئزالف انٕطُٙ، نذػى ْذف ثُبء انذٔنخ انسذٚثخ، ْٕ ضشٔسح 

 ّٙ  ئال ثٓب.  ٔطُٛخ ئعزشارٛدٛخ، ال ٚزى انٕاخت انٕطُ
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رؼهٛك انسذٚث ػٍ كم انجشايح  -أعبعبً  –ٔأٌ يثم ْزا االئزالف انٕطُٙ ٚمزضٙ  -

ٔانخصٕصٛبد انزفصٛهٛخ، ئنٗ يشزهخ يب ثؼذ ئلبيخ انذٔنخ انسذٚثخ، زٛث ٚكٌٕ انسٕاس ْٕ أعبط انؼاللخ، 

 ٔصُذٔق االلزشاع ْٕ انفٛصم ٔانسكى..

 

ْٕ ثٕاثخ  -ثؼذ اعزكًبل رشكٛهّ  -ل ْزِ انذػٕح َأيم أٌ ٚكٌٕ ْزا االئزالف انٕطُٙ رسذ ظال

انؼجٕس ئنٗ انًشخؼٛخ انٕطُٛخ، ٔٔضغ لٕاػذ انجُبء انزشبٔس٘ انذًٚمشاطٙ، يٍ خالل انسٕاس ٔانًشاخؼخ، 

 انز٘ ٚزطهغ ئنّٛ اندًٛغ..

 

 ثبَزظبس يشبسكزكى ٔخٕاثكى.. عزجمٗ انغبزخ انٕطُٛخ ثسبخخ ئنٗ كم خٓذ ٔطُٙ زش ٔششٚف.

 

  2011يٍ أٚبس  8               

 

 َزهمّٗ يٕافمبركى ػهٗ انؼُٕاٌ انزبنٙ:

 

supportsyria1@hotmail.com 
 

 

 التحضيرية:الداعية و اللجنة 

 

 .ػشٛشح انؼُضحيٍ يشبٚخ  ٛخ ػجذ اإلنّ ثبيش طشاد انًهسىانش -

 .ٔانجشنًبَٙ انغٕس٘ انغبثك انغٛبعٙ انكشد٘انُبشظ  يصطفٗ يسًذاألعزبر  -

 .سئٛظ انهدُخ انغٕسٚخ نسمٕق اإلَغبٌ ٔنٛذ عفٕساألعزبر انسمٕلٙ  -

 .انزشكٙ شٛخ ػشٛشح انشٛخ ػهٙ يضٚذ انسغٍٛ انزشكبٔ٘   -
 .لةعشيرة الروالشعالن خ مشاي منالشعالن  بن سالمة الشيخ محمد -

 األعزبر سًٌٕٚ يؼدٌٕ كبرت َٔبشظ عٛبعٙ. -

 المهيد شيخ عشيرة فدعان. بن ثامرالشيخ محمد  -
 .فٗ َبشظ عٛبعٙخذ٘ يصطعزبر ٔاأل -

 .األيٍٛ انؼبو نًدًٕػخ انؼًم انٕطُٙ يٍ أخم عٕسٚخأزًذ سيضبٌ األعزبر  -

 د.ْٛثى ثٍ يسًٕد سزًخ انًُغك انؼبو نهزدًغ انؼبنًٙ نهًغزشثٍٛ انغٕسٍٚٛ. -

 عٕسٚخاألعزبر يهٓى انذسٔثٙ ، يُغك يإرًش اعزُجٕل يٍ أخم  -

 إلػالٌ ديشك.ػضٕ األيبَخ انؼبيخ  األعزبر يسًذ صْٛش انخطٛت -
 شجبة انثٕسح. انغٛذ ػجذ هللا انؼهجٙ َبشظ شجبثٙ يٍ  -
 

 يالزظخ
ٔرفبصٛم انًكبٌ انضيبٌ عُٕافٛكى ثٓب  ف اإللبيخ ٔانضٛبفخ خالل فزشح انًإرًشفمظعٛزسًم انًُظًٌٕ ركبنٛ

 . الزمبً 
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