
 
 

 
 

 

 الشمالي إدلب ریف في) لوزة قلب( قریة في جرى ما بشأن بیان
 

ِھ ُشَھدَاَء بِاْلِقْسطِ  ﴿ :القائل � الحمد اِمیَن ِللـَّ  لىع والسالم والصالة ﴾ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ
 :وبعد امینالمی الغر وصحابتھ الطیبین آلھ وعلى التوحید ألمة العدل دعائم أرسى الذي محمد نبینا

         قریة في جرى ما خبر إخباریة ومواقع فضائیة قنوات من اإلعالم وسائل تداولت فقد
 موقفھ بیان في التریث السوري اإلسالمي المجلس آثر وقد الشمالي إدلب ریف في )لوزة قلب(

 جھات بوجود المجلس علم:  وثانیھما ، جرى ما حقیقة معرفة:  أولھما ھامین، ألمرین جرى مما
 ادثالحو تھویل طریق عن السوري الشعب مكونات بین الفتن إلثارة تسعى وخارجیة داخلیة

 نم بلغھ ما على اطالعھ بعد والمجلس آثم، تخریبي مخطط في الستغاللھا األكاذیب واختالق
 : یلي ما یثبت الحادثة مالبسات

 يأھال مع جیدة مواقف لھا كان الشمالي إدلب ریف في عشرة األربع الدرزیة القرى إن:  أوالً 
ً  ھذا یومنا حتى الثورة بدایة من المنطقة  قفالموا المنطقة أھالي ینسى فال ذلك، قبل ما وطبعا
 ةالدرزی القرى أھالي من كان فما المنطقة ھذه قرى المعتدي النظام جیش اجتاح عندما المشرفة

 المنطقة تلك في الناس كل لھ یشھد وھذا المجاورة، القرى من لجیرانھم ودورھم قراھم فتح إال
 معرة( و) كللي( أھالي استضافت عندما قراھم أكبر وھي) كفتین( قریة موقف الناس ینسى وال

ً  ھذا یومنا إلى اآلالف زال وما وغیرھما) مصرین  قاموا دولق) كفتین وبیرة كفتین( على ضیوفا
 یعمق والنبیل األصیل الموقف ھذا ، السنة أھل من لضیوفھم مسجداً  وفتحوا اإلیواء بواجب
ً  أننا السوري شعبنا لدى الشعور  للوقیعة نظامال اتبعھا التي السیاسة وأن ، الوطن في شركاء جمیعا

 تفشلھا وسوف ، شعبنا وعي صخرة على تتحطم سوف والعرقیة والمذھبیة الدینیة المكونات بین
 .والتآلف التعایش وتاریخ الجوار جغرافیا

 ً  مكونات من مكّون أو قریة أیة على االعتداء یرفض - شرعي منظور من - المجلس إن:  ثانیا
 رةالثو أن ویرى ، والدوافع المبررات كانت مھما وعرقھ دینھ عن النظر بغض السوري الشعب



 
 بغیضال الطائفي النظام سامھ الذي األكبر السني المكّون وبخاصة الجمیع عن الظلم لدفع قامت
 !!! بظلم ظلم استبدال نرضى فكیف واإلذالل، العذاب سوء

 ً ً  للفتنة ووأداً  لإلشكال حالً  المجلس یرى:  ثالثا ً  للحق وإحقاقا  : یلي ما للمظلوم وإنصافا

 يأل تتبع ال المنطقة محاكم من قائمة محایدة محكمة إلى الرجوع أو محایدة محكمة تشكیل -۱
ً  الطرفین أحد یكون أن المجلس ویرفض ، المشكلة أطراف من طرف ً  خصما  كان كما وحكما
 فینللطر واالستماع جرى ما حقیقة على الوقوف بعد المحكمة ھذه تفصل ، السابق في یجري

 .محاباة أو میل دون والقسط بالحق وتنطق جرى ما حقیقة للناس تبین ثم ، وللشھود

 زیارةو المجاورة القرى وجھاء وبعض المنطقة في المختلفة الكتائب قادة من وفد تشكیل -۲
 الجھات ضبع ترید التي الفتنة فتیل وسحب النفوس وتھدئة الخواطر لتطییب الدرزیة القرى

 ،والتأكید والشراكة الجوار مشاعر تعمیق وكذلك الخبیث، الشیطاني مخططھم لخدمة إشعالھا
 .واإلحسان بالعدل تأمر التي اإلسالمیة القیم على

 ویداءالس( السوري الجنوب في وبخاصة الموحدین الدروز بطائفة المجلس یھیب الختام وفي
ً حدث السیاسیین قادتھم بعض قال كما حدث ما یعتبروا أن وجودھم أماكن كل وفي) حولھا وما  ا

 ً ً  فردیا ً  مدانا  لنظاما یعطوا ال وبالتالي ، مجراھا ستأخذ هللا بإذن العدالة وأن الجمیع، من ومرفوضا
 في) العلویین( بالنصیریین زج كما الخاسرة معركتھ في واستغاللھم بھم الزج فرصة المجرم
 على نوایكو أن وسیاسیین اجتماعیین وقادة عقل شیوخ من الطائفة قادة من ویأمل قبل، من أتونھا

ً  لنحافظ بالجمیع، تعصف التي العصیبة الظروف ھذه مثل في المسؤولیة قدر  وحدة لىع جمیعا
ً  سوریا ً  أرضا ً  ثم وشعبا ً  جدیداً  نظاما  والكرامة والحریة العدل على قائما

 مدوالح والمحن الشرور بالدنا عن ودرأ والعمل القول من ویرضى یحب لما الجمیع هللا وفق
 .العالمین رب �

 السوري اإلسالمي المجلس

 م ۲۰۱٥حزیران  ۱۳ھـ الموافق  ۱٤۳٦شعبان  ۲٦السبت 


