
بسم الله الرحمن الرحيم

وثيقة عهد وانتماء

اـــــــــنا ثا ـــــــــل نـــــــــمنـــــــــبرـــــــــئاـــــــــ
ـبع اـ ـتكد اــعليـلاـ وـعهــللى وإـجز ـيمل ـمناًـناـ ـبكتيـ ـ اـ وـعهــللاب وـجز ـسنل رـ اـلـوسة ـلكه ـمحممـيرـ ـ ىــصلدـ
ـللا ـعليهـ ـ وـ وــسله ـبعم اـ اـخد ـلنيالص ـ اـفةـ ـلجهي ـ ـسبييـفادـ ـ اـ ـللل إلـ ـكلمالءـعه ـ اـ ال اـلة إال ـلله ـمحمهـ ـ دـ
اـسر واــللول ـلعمه ـ أنــعللـ ـتبقى ـ أـحاـيورـسىـ ـبيرة واـ ـلمحة ـ ـفظاـ وــعلةـ اـحى وـلدوـلدة ـيتهرـحة ـ ورـ ـفعتها ـ ـ اـ

         :وإعالء كلمة التوحيد وصيانة حدودها، أقسم بالله العظيم أن ألزم نفسي وأتعهد مايلي

أ-1 ـعمأن ـعللـ ـحمىـ ـحقةـياـ اـ موق ـل يواـ ـطن ـ اـ ـلسن يورـ ـي ـبكنـ اـفاـ مة ت ـن ـ هاءاـ ـت وـ هاـيرـحونـصم ـت مـ
ـسيـاساأل وأـ ـضهراـعة واـ ـعنهاعـفدـلم ـ ـبممـ ـيملياـ ـ ـ ـعلينهـ ـ ـ دـ ـيننا ـ اـ ـلحنيا ـ ـ والـ ـيخف اـلاـ ـلكتف ـ واـ ـلسناب ـ ةـ
ـلشا ـيفرـ واـ ـضعة ـنصاًـ ـعينبـ ـ ـمخيـ اـفاـ وــللة ـتطبيه ـ ـ وردـمقـ ـكتيـفا اـ وــللاب ـسنه رـ اـلـوسة ـلكه ـلصمـيرـ

الله عليه وسلم.                                                                                      
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أ-3 ـمخلصونـكأن ـ ـ ـلقياًـ ـ وأـتادـ ـميني ـ ألـ وـهرارـسا ـمطيعا ـ ـ ـلهاًـ اـفاـ ـلحي واـ ـلسلرب ـ وـ ـتنفيم ـ ـ ةـفاـكذـ
ـلمها ـ اـ ـلمام إــكلوـ وـلة ـفقي ـلماًـ ـيملياـ ــ دــعلهـ ـينني ـ اـ ـلحنيا ـ ـ وـ ـتجدمـعف األـ ـحكاوز اـ ـلشام ـعيرـ واـ ـلقة ـنيواـ نـ

الدولية ، وفي حال مخالفتي أكون مسؤوالً عن ذلك .                                              

أ-4 ـعمأن اــعللـ ـلحفى ـ أرــعلاظـ وـئواـلانـكى ـممتلكي ــ ـ وأـتاـ واـسه ـلعمراره ـ رــعللـ ـيتـوسعـفى وـ دمـعه
ـلغما ـ واـ ـلتشكيز ـ ـ ـ ـبقيكـ ـ وأـتادـ ـللاـبيـتـوخي واالـ ـلته اـماألواـبزامـ ـلصر إـ وـلادره اـساألـبي ـلعسكرار ـ ـ هـيرـ
ـلتا أـ ـعليهعــطلي ـ أـباــ والـكرـمأي ـيجان اـلوزـ ـلتي ـعنهـعجراـ ـ االـ أو ـنتقا ـ ـمنهاصـ ـ ـلمـاطاـ ـضميـهاـ نـ

الحدود الشرعيه وال تخالف الكتاب والسنة وأن أكون أميناً عليها.         

ـبتعاال-5 ـ ـممنـعادـ األـسارـ ـفعة ـغيالـ األـ ـقيـالخر وـ ، رـعة اـفدم ـلسع وـفالحـ أيـجي ـفصيه ـ وريـثلـ
آخر ، وتسليم السالح للسلطة الشرعية المنتخبة بعد سقوط النظام

اـحأي-6 ـقتضال ـ تـاحتـ ـل اـ ـلصحيي ـ ـ أيـ أو ـسبة آـ ـعليـتدرـقدمـعرـخب ـممىـ األـسارـ ـعمة الـ
ـلقتا ـ ـلياـ واـ ـلعسكة ـ ـ اـفةـيرـ ـعتنـمديـلاـملـكإنـفواءــللي وـ أـساد و ـجهالح ووـ ـقتطـئـاسزه ـلياـ أـ رىـخة
ـقتتـناـكواءـس ـلياـ أوـ ـغية ـقترـ ـلياـ ـكنةـ اـقتـ ـستلمتهد ـ ـ ــ ـقينـماـ اـ أوــللادة اـمواء ـلغنن ـ اـفمـئاـ ـلمعي ـ اركـ

فإن جميعها تعود وتسلم للمكتب المسوؤل في قيادة اللواء حسب النوع.

اــعلأ-7 ـلتن ـبعيـمزاـ ارـ ـتكدم أيـ ـيتنرمـجاب ـ اـمىـفاـ ـلكتع ـ واـ ـلسناب ـ اـ ـلشة ـيفرـ وـ ـمخالـحيـفة ـلفتاـ ـ يـ
أـلذـل ـللخضاًـمزــملونـكك ـ إــ اـلوع ـلمحى ـ ـكماـ أـ اـمة ـلمحكمام ـ ـ ـ اـ ـلشة ـعيرـ اـ ـلمختصة ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتعتميـ ـ ـ ـقياـهدـ ادةـ

اللواء كمرجع بكل المخالفات والجرائم ألعضاء اللواء.

والله من وراء القصد

اسم الثائر                       قائد الكتيبة                       قائد اللواء
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