
 

 

 

 الحزب الجمهورّي السوريّ 

 

 أهلنا السوريين األحرار

منذ مايقارب السبب س سببنوات انشعب اببل نا السببوري   و كواشت وم وناشت  وجت نطا، شسببلّ أش ولببل  و أابب او الطل، 

 رامشتش كأ إ ار  ناء لولشت اللاللةش لولة الموا نة  واالسببببببش لالش النشزاه حقوستش واسببببببشلالح حريشتش والحعاط  ل 

والقانون والشلّللية. واليو،ش مازلنا  ل  ثقة ال يناز ها ابببببببث أن الثورح  اسية ومسبببببببشمرح إل  أن شحق  أهلاكها  اكة 

نيو من  إراله أحرارها رغ، شلاكس  و أارار اللال،  لمسانلح النطا،  ل  سشو الالب السوري وشاريله وهل، ملنت لل

صموله وسهر إرالشت وإ الشت لحطيرح االسش لال. ل نه، َسيُهزمون ويعالونش كالغل ة هأ لاوماً للالوبش خاصة حين 

  .شأخذ  أس اب النصر وشلّل الللح الالزمة لت من ش اكو وشلالل وشوحيل الجهول ون ذ العرسة

 

لهامة ش او السببببباحشين ايسليمية واللولية والشأ أهلنا السبببببوريينش نابببببهل اليو، مجمو ة من المشغيّرات الجوهرية وا

سببببببشنل ب إيجا اً  ل   الحالة السببببببورية  لل أن ألخلها النطا، كأ أشون أزمة إسليمية لها شاببببببا  اشها اللولية الملقلحش 

  :وجلو من الساحة السورية مرشلاً لصراه اآلخرين وسوله من لمه،. ومن أه، هذه المسشجلات

من سوريا واللراق وسرب ش خرها  ال امو. وهذا كأ غاية األهميةش كل الما اسشخل، النطا،  هزيمة لا ش كأ  و 1- 

هذا الشنطي، ايرها أ لسببشر  ورشت كأ سببياق سببليت اللاو، لصببنا ة  ليو لت يزيله سببوءاًش والببلاً الاببلب السببوري 

لصببراه لجوهره السببياسببأ  ين نطا، واللال، أما، خيارين الثالث لهما:  إّما هو أو الش رف. و هزيمة لا ش سببيلول ا

 .سملأ و ين الب يريل الحرية

روز مالمح السببببببشراشيجية أمير ية جليلح كأ المن قة لمرحلة ما  لل لا شش إذ حللت الواليات المشحلح هلكها   2- 

اآلخر  الشالأ وهو لج، نعوذ إيران كأ ل نان وسبببوريا ومن ث، اللراقش وإخراي ميلابببياشها ومرشزسشها الشأ هأ الوجت

ت اليصبببببب كأ مصبببببلحة الثورح السبببببورية وحسبببببب وإنما كأ صبببببالح المن قة  للا ش األ ثر طالمية. إن هذا الشوجُّ

واسبببشقرارها. كإيران هأ السبببر ان األخ رش أينما حلت يحو الخراب واللمار والعولببب .  و هأ شلمو  ل  شعشيت 

ف وسصببببقصببببة لرذره اييرانية  سببببيصببببب المن قة شمهيلاً لشوطيعها كأ خلمة ماببببرو ها الشوسببببلأ. كأي إلببببلا

 . اللرورح كأ مصلحة الالب السوري والوب المن قة

للمرح األول ش ومنذ  لاية الثورحش يصببببلر سرار  ن لجنة الشحقي  اللولية يث ل ث وت مسببببثولية النطا، السببببوري 3- 

 .ا، مسثولياشت اسشخلا، السالح ال يمياوي كأ خان ايخون. وهذا  اللرورح سيلس المجشمس اللولأ أم



 

 

 

 

 

ش كأ  سببر إرالح الاببلب السببوري. ل نها 2015لللا،  /30/9كاببو روسببياش رغ، شلخلها اللسبب ري الم ااببر منذ 4- 

لرسببف نجحت كأ الحيلولة لون سببقو  النطا،ش  واسببش ا ت شغ ية جراومت وشجني ت المسبباءلة   ر شل يلها للللالة 

 .اللولية واسشخلامها المش رر للعيشو

او روسيا5-  سشانا خاري إ ار  ك سية   ر ل مها لمسار آ سيا سش لال مسار جنيف  مطلة لولية للمعاولات ال كأ ا

  .مجلب األمن واألم، المشحلح

كاو روسيا كأ اسشلراي اي شجّمس ملارب كا و  ل  الساحة السورية إل  ماُسمأ مثشمر سوشاأ. كهأ شسا   6- 

  .، كأ الملف السوري وشحليل نهاياشت  ل  مقاسهاالزمن لخل  وساوس جليلح شلزز سلرشها  ل  الشح ّ 

نحن كأ الحزب الجمهورّي السبببببببورّي نر ش  نبباء  ل  مببا شقببّل،ش  ببأن المجبباو مواتق ي ببالح شرشيببب مواسس النعوذ 

والقرارين  1والمصببالحش وشراش ية القرار كأ المن قة  رمشهاش ما سببيسببا ل كأ شعليو مسببار جنيف سببنلاً ل يان جنيف 

صأ النطا، من أي  2118و 2254 سوريينش ويُق سل ة يحق  الحل األلن  من ش للات ال سياً لل سيا  ما يلمن انشقاالً 

لور لت كأ مسبببشق و سبببوريا. ل ن هذا لن يش، إاّل من خالو الشعاه، والحوار  ين القو  السبببياسبببية وم ونات الابببلب 

ل، السببوريينش و ّرسببت اينقسببا،ش و انت السببوري  اكةش مس الحرع  ل  اسببش لال الرموز الشأ كاببلت  اللكاه  ن 

  .شا لة كأ سراراشها وغير مسشقلة

نحن كأ الحزب الجمهورّي السببورّي نر  كأ مثشمر الرياب المزمس  قله كأ الثلث األخير من هذا الاببهر كرصببة 

ذه ية لشنسي  الجهولش وإ الح شرشيب ال يت السوري  ما يُلزز من سلرشنا كأ الشلامو مس هذه المسشجلات واسشثمارها 

الامولية واالسش لال السياسأ و الش رف اللينأش و ناء  ما يخل، ثورشنا ويحق   موح ال نا كأ القلاء  ل  أس اب 

  .سوريا الجليلحش سوريا الحرية والللالة وال رامة اينسانية

 .المجل والخلول لاهلاونا والنصر لثورح الحرية وال رامة

  الحزب الجمهورّي السوريّ 

  الم شب الشنعيذي
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