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فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠صش ف١ٗ شعت عٛس٠ب اٌعظ١ُ عٍٝ االعزّشاس فٟ اٌّضٟ عٍٝ دسة اٌذش٠خ اٌّعجذ ثدذِب  

٠ّضٟ ٔظبَ اٌطغّخ األعذ٠خ اٌّجشِخ فٟ ِذبٚالد ثبئغخ ٠غزع١ذ ف١ٙب ثعضدب  , أشال  اٌضذب٠ب اٌشٙذا  ٚ

ٚإر رذددً اٌددزوشٜ اٌغدد٠ٕٛخ األٌٚددٝ الٔددذال  , ِددٓ شددشع١زٗ اٌّٙددذٚسح رذددذ ألددذاَ  ددٛاس عددٛس٠ب األثطددبي  

اٌجذ٠ددذ  ٠خددشع ع١ٍٕدب ٔظددبَ األعدذ ثّٙضٌددخ اٌذعدزٛس, فددٟ عدٛس٠باٌشدشاسح األٌٚددٝ ٌةدٛسح اٌذش٠ددخ ٚاٌىشاِدخ 

ٟ رؤٍ٘ٗ ٌٍز١ّٙذ ٌطشح دعزٛس جذ٠ذ  ُ طشدٗ ٚاالعزفزب  ع١ٍٗ ١ٌمٛي ٌٍعبٌُ إٔٗ ِبصاي ٠ّزٍه اٌششع١خ اٌز

إْ ِجٍظ ل١بدح اٌةٛسح فٟ دِشدك ِٚدٓ , ٌالعزفزب  اٌعبَ ٚإصذاس اٌّشاع١ُ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚوأْ ش١ئب  ٌُ ٠ىٓ 

ٌّٕف١د١ٓ ٚاٌّزضدشس٠ٓ ِدٓ جدشائُ ٔظدبَ ِٕطٍك ٚفبئٗ ٌذِب  اٌشٙذا  ٚرضذ١بد اٌّعزم١ٍٓ ٚاٌّالدمد١ٓ ٚا

 :األعذ ٠ؤوذ عٍٝ ِب٠ٍٟ 

إْ اٌششع١خ اٌذم١م١خ فٟ ٔظش  ٛاس دِشك خبصخ ٚ ٛاس عٛس٠ب عبِخ ٟ٘ ٌٍذَ اٌّٙشاق عٍٝ ودً  .1

أِدب ٔظدبَ األعدذ فمدذ مدذٜ ِجدشد عصدبثخ ِبسلدخ الددك ٌٙدب فدٟ صد١بمخ دعدزٛس , شجش ِٓ  شا٘ب 

 .اٌجالد ٚاٌذعٛح ٌألعزفزب  ع١ٍٗ 

ٕب جذال   ثششع١خ إٌظبَ فئْ اٌطش٠مدخ اٌزدٟ رّدذ ف١ٙدب صد١بمخ ٘دزا اٌذعدزٛس اٌّغد  م١دش إرا عٍّ .2

ششع١خ ثذذ رارٙب فمذ ع١ٓ إٌظبَ أعضب  ٌجٕخ ص١بمخ اٌذعزٛس ثذي أْ ٠زُ أزخبثٙب ِدٓ اٌشدعت 

. 

ٚف١دٗ رىدش٠ظ , إْ ِضّْٛ دعزٛس األعذ اٌجذ٠ذ ٠ذًّ فٟ ط١برٗ إعبدح أزبع ٌالعدزجذاد ٚأدٚاردٗ  .3

وّدب ٠جد١ٓ ثجدال  , ٚم١دبة ٚاحدخ ٌّجدذأ فصدً اٌغدٍطبد , الد١بد سأط إٌظدبَ اٌّطٍمدخ ٚلخ ٌصد

 .م١بة أٞ ١ٔخ ٌإلصالح ٌذٜ إٌظبَ ٚسِٛصٖ 

ٌٙدٛ , إْ طشح دعزٛس األعذ ٌالعزفزب  فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رذن ف١ٗ ِذْ عٛس٠ب ٚاددذح رٍدٛ األخدشٜ  .4

اٌّشرىجددخ فددٟ ثبثددب عّددشٚ اعددزخفبب ثذشِددخ اٌددذَ اٌغددٛسٞ ٌٚفددذ ٌالٔظددبس عددٓ اٌّجددبصس اٌّش٠عددخ 

 .ٚم١ش٘ب 

ٚع١ٍٗ فئْ ِجٍظ ل١بدح اٌةٛسح فٟ دِشك ١ٙ٠ت ثأثٕب  عبصّخ األ١٠ِٛٓ دِشك ٚودً اٌغدٛس١٠ٓ ِمبطعدخ 

ٚدّددبح  االعددزفزب  اٌّٙضٌددخ عٍددٝ اٌذعددزٛس اٌّغدد  ٌٚددزىٓ دِددب  اٌغددٛس١٠ٓ اٌّغددفٛوخ فددٟ دّدد  ٚإدٌددت

 .ٓ ٚخ١بسارُٙ اٌجٛصٍخ ٚاٌّٛجٗ ٌطّٛدبد اٌغٛس١٠ , ٚثبلٟ اٌّذْ اٌةبئشح

ٚفٟ اٌخزدبَ ٠عب٘دذ  دٛاس دِشدك    دُ ثالد٘دُ عٍدٝ االعدزّشاس فدٟ دسة اٌةدٛسح دزدٝ اعدمبط ٘دزا إٌظدبَ 

 عبشذ عٛس٠خ دشح أث١خ . ٚ  مبٌت عٍٝ أِشٖ ٌٚىٓ أوةش إٌبط ال٠عٍّْٛ ,اٌفبجش 

 مجلس قيادة الثورة في دمشق

 م 55/5/5133الموافق  -هـ  3/4/3433 السبتدمشق، 


