بيان

حول علماء السلطان
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بسم اهلل الرمحن الرحيم ,واحلمد هلل رب العاملني ,وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا
حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني ,وبعد:
متر أمتنا اإلسالمية اليوم بظروف عصيبة حيث رماىا ظلمة ىذا الزمن عن قوس واحدة,
ومكروا هبا مكراً كباراً ,كما متر بالدنا السورية العزيزة وشعبنا السوري األيب مبحنة كربى حيث
امتحن مبحنة عظمى من قبل نظام جائر ,حمنة صار هلا ما يقرب من مخسني عاماً.
مخسون عاماً والشعب السوري يعاين وعلى مسع العامل وبصره من نظام ظامل استبدادي مشويل
وطائفي ,مخسون عاماً مل يذق الشعب السوري خالهلا طعم احلرية والكرامة ,نظام ال حتصى
جرائمو وويالتو بداية من مصادرة احلريات عرب االعتقاالت التعسفية وال ي يبقى اإلنسان يف
غياىب السجون عشرات السنوات مع ممارسة أبشع أنواع التعذيب اجلسدي والنفسي ,وبعد ىذا
تدمري املدن فوق رؤوس املدنيني ,وما مدينة محاه عنا ببعيدة ,وىا ىو ذا ومنذ سنتني تقريباً يقوم
جبرائم التعد وال حتصى قتالً وتدمرياً جتويعاً وتعطيشاً ,أجهز على اجلرحى ,قطع املاء والكهرباء,
وإذا كان ىناك نظام يف العامل ال تعد جرائمو وجمازره فهو ىذا النظام ,إنو مل يقم وزناً لشريعة
مساوية ,وال لقانون أرضي ,جتاوز كل األعراف الدولية ,جرائمو أصبحت أوضح من الشمس يف
رابعة النهار ,فالشاشات عجزت عن نقل جرائمو لكثرهتا ولبشاعتها.
ومع ىذا فإنا جند فريقاً من الذين يسبون على العلماء جندىم عموا وصموا عن جرائم
طاغية الشام وأعوانو ,وكأن شيئاً مل يدث ,عموا وصموا حىت إهنم مل يكتفوا بالتسوية بني الضحية
واجلالد ,وإمنا راحوا يغرون أكابر جمرمي سورية على ىذا الشعب األعزل الذي مل يقرتف ذنباً إال
أنو طالب حبريتو وكرامتو.
إننا ومن موقع مسؤوليتنا حنن العلماء السوريني املوقعني على ىذا البيان لندين ىذه املواقف
املخزية من علماء السلطان ,وجنلي األمر لشعبنا السوري األسري ,فنقول للساكتني عن احلق ,وعن
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نصرة أمتنا املظلومة ,نقول ألعوان الظلمة :أنتم شركاء الظلمة ,نقول وقياماً باملسؤولية امللقاة على
عاتقنا أمام اهلل عز وجل مث أمام شعبنا الصابر املصابر واملرابط اجملاىد نقول هلم:
 -1اتقوا اهلل عز وجل يف أنفسكم :وات قوا ي وماً ت رجعون فيو إَل اللو مث ت وَّف كل ن فس ما
كسبت وىم ال يظلمون[ البقرة.]181:
 -1اتقوا اهلل يف شعبنا السوري اجلريح واملضطهد من قبل بشار األسد وزبانيتو.
 -3توبوا إَل اهلل عز وجل من سكوتكم عن الظلم وتشجيعكم للظامل.
 -4انصروا أمتكم املظلومة حيث استباح فرعون سورية كل احملرمات ,وداس كل القيم
واألعراف؛ مساوية وأرضية ,وكفوا الظلمة عن ظلمهم وذلك بأقالمكم وألسنتكم ,وقد قال صلى
وما " ومعلوم أن نصر الظامل ردعو عن الظلم.
اهلل عليو وسلم ":انصر أخاك ظال ًما أو مظل ً
 -5قفوا مع املظلومني ,وقد قال صلى اهلل عليو وسلم ":المسلم أخو المسلم ال يظلمو وال
َيذلو وال يقره ".
يا علماء السلطان ,تذكروا قول اهلل عز وجل :إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الب ي نات
واهلدى من ب عد ما ب ي ناه للناس يف الكتاب أولئك ي لعن هم اللو وي لعن هم الالعنون[ البقرة.]151:
وختاماً فإن أمتنا املنكوبة وشعبنا املظلوم لن ينسى ألعوان الظلمة ذنبهم وموقفهم املخزي
من بطش سفاح سورية وسفاك دمائها.
رحم اهلل شهداءنا ,وشفى جرحانا ,وآوى أيتامنا ,وأمن خائفنا ,ورد مهجرينا إَل وطنهم
ساملني آمنني ,وقرب ساعة الفرج والنصر ,واحلمد هلل رب العاملني.
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