
انضمت مدينة القريتين إلى الثورة السورية المجيدة منذ مظاهرتها االولى التي انطلقت من الجامع الشرقي بتاريخ 24 / 6/ 2011
واليوم وبعد مرور عقد من الزمن تجدد بأبنائها االلتزام على االستمرار والوفاء لعهد قطعه أبناؤها وقسم شهد الله عليه لم يحنثوا 

به ولن يحنثوا
البنية  الجوامع والكنائس ودمر  أهلها وقصف  بيوتا فوق رؤوس  بأكملها وهدم  األبرياء ودمر حارات  المئات من  قتل نظام االسد 
والعجائز  األطفال  يرحم  ولم  األبرياء  يستثن  لم  عشوائي  وقصف  عبثية  طائفية  بحرب  نسمة  ألف  خمسين  من  أكثر  وهجر  التحتية 

والنساء 
هؤالء جميعا من مخيمات لجوئهم وأراض نزحوا إليها مؤقتا ومعتقالت غيبهم األسد فيها يرفضون أن يتكلم منتفع رخيص باسمهم 
أو يتوكل وضيع تافه عنهم فينتخب من قتل أبناءهم ويمجد من شردهم ويؤيد انتخابات أقل ما يقال بحقها إنها مهزلة تاريخية رفضها 

القاصي والداني وتهكم عليها الغريب والقريب
لذلك فإن ثوار القريتين يحذرون اليوم من يستخدم اسم القريتين فيما ال يشرفها وال ينسجم مع تاريخها العريق بأن يتكلم باسمه 

الخاص ال باسم القريتين فثوار القريتين الذين سالت دماؤهم على ترابها قادرون بحول الله على الدفاع عنها بوجه كل من يسيء إليها 
والرد على المسيء سيكون أقسى بعد هذا البيان وليخبر العارف الجاهل هل سكتنا لغيرك لنسكت لك ؟

بيان صادر عن تجمع ثوار مدينة القريتين

الموقعون والقائمة مفتوحة لجميع الثوار:

محي الدين زهري الخليل 
منير زهري الخليل

محمد خير هيثم الزهرة
محمد هيثم الزهرة 

هيثم مصطفى الزهرة 
حسن محمد الصالح

حسين محمد الصالح
عالء محمد الصالح

محمد أحمد الشباك
علي محمد الصالح 

جالل محمد خير العبيد
محمد عبد اللطيف القدور 
محي الدين أحمد عرندس 

زكريا محمد الرحمون
أحمد محمد خير الرحمون

مصطفى عبدو الرويشدي
عبدالله محمد الجيلو

عبد الرحمن محمد الجيلو
خالد محمد الجيلو
محمد خالد الجيلو
محمد وليد عفارة

مصطفى أحمد الرحمون
محمد خالد السلوم
محمد فريد الزهرة

عبد الله فريد الزهرة
أحمد محمد الحالق

محمد إبراهيم العواصي
محمد عبد الهادي الهزاع 

محمد احمد الرحمون

أنس قاسم الطالب 
محمد عبد الرحمن الحصين
عبد المنعم عبد الكريم عرندس

محمد محمد خير العبدالله
عمر قيس العباس

فواز خالد الهزاع
خالد مصطفى الهزاع

محمد سطام العرندس 
إبراهيم سمير الشلحة
سمير محمود الشلحة

عامر محمد خير الموسى
مصطفى أحمد المعطي 

عمر أحمد المعطي 
محمد أحمد المعطي

أحمد عبد المجيد المعطي
مصطفى فريد الزهرة

عقبة فايز الشلحة
محمد حسين السالمة

عماد محمد فؤاد عبد العال
عماد حسن الغالي 

عمر عبد المقيم الصليبي
محمد عبد المقيم الصليبي
طه عبد المقيم الصليبي
عدنان محمد الرويشدي

محمد خضر الصالح
حسان محمد العبيد

محمد عدنان عرندس
دحام عبد الجليل العبد الكريم

خالد خضر الصالح

مدين محمد الصليبي
أحمد موفق شبلخ

مجد علي عقيل
زكريا مراد الرحمون
 قصي محمد العزيز

محمود أحمد الرحمون
ضياء محمد الصالح

أحمد علي الرويشدي
عروة محمد الدعفيس

عمر أحمد العزيز 
أحمد موفق الرويشدي

المعين  عبد  الحكيم  عبد 
الجيلو

بشار حميد أبو حبلة 
مجدي حميد أبو حبلة

علي حميد أبو حبلة
 يحيى عمر الباكير

عدي حميد أبو حبلة
محمد حميد أبو حبلة
قصي حميد أبو حبلة

راسم عبد الحليم الحميد
عمر غسان الشيخ

 أحمد غسان الشيخ
 خالد عبد الرزاق الطالب

إبراهيم غسان الشيخ
حسين خالد الكنوة

عبد الله دحام العبد الكريم
دريد عبد الرزاق الطالب

حسن محمد الصالح

عبد الحميد عبد المعين الجيلو

أحمد مصطفى الرحمون 
محمد محمدالحمدان

خالد سعيد الباكير
رفعت محمد جمال عكل
ربيع عبد الرحمن الطالب

أحمد عبد الكريم كنوة
محمد أحمد مظهور

حسن قاسم الزرير
محمد قاسم الزرير

عبد الرحمن قاسم الزرير
 عبد الله قاسم الزرير

زياد قاسم المرزوق
 يحيى جمال الجراد

جهاد أحمد القصاص
 أحمد محي الدين عرندس
هادي عبد الرحمن الحصين
عبد الرحيم عامرالرويشدي

عبد الكريم جهاد الدعاس
محمد محي الدين عرندس 

عز الدين زكريا الرحمون
 فادي محمد الجيلو 

خالد دحام العبد الكريم
محمد احمد الشباك

جالل مصطفى العبيد
محمد زهير الحالق

حسين مرعي المعطي 
محمد حسين المعطي

خالد احمد العبيد


