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  السوريني العلامء رابطة بيان

 التعازي بأحر السوري للشعب السوريني العلامء رابطة تتقدم بالغضب، املمزوج األسى ببالغ
 .لسوريا "الداخيل االحتالل" مقاومة سبيل يف سقطوا الذين األبطال بالشهداء

َبمقدم اإلسالمية لألمة التهاين بأحر تتقدم أن ّتود الرابطة وكانت ْ  أن لوال املبارك انرمض شهر َ
 ّكل ْهدم يستكمل أن وأرص أتراح، إىل َويقلبها أفراحهم للمسلمني دِّيبد أن ّأرص السوري  النظام

 قصفها التي اهللا بيوت وحرمة اإلنسانية الكرامة وحرمة وعصمتها، الدماء حرمة من ًبدءا املقدسات
 زيف أثبت هبذا فهو رمضان، هرش بحرمة ًوانتهاء اآلمنني، ترويع وحرمة منها، أجزاء قصف أو

َومستخدميه ِّاملضلل، إعالمه عرب صوره بأبشع للدين َواستخدامه ادعاءاته  الدين رجال من َ
 .والفن والسياسة
 والوطني، واألخالقي الديني بالواجب ًقياما مسائل مجلة العام للرأي توضح الرابطة وإن

 :وهي
 . العزل املدنيني جتاه الوحيش وسلوكه السوري، ظامالن ملجازر القصوى واإلدانة التنديد       •
 فهو "الداخيل االحتالل" نظام من وحتريره الوطن ةّحري عن الدفاع سبيل يف ِلتُق من كل       •
 . والصاحلني الشهداء يف يتقبله أن اهللا نسأل ،شهيد
 هو الوطنية، غري وممارساته الوحيش بالنظام ّاملنددة واملظاهرات االحتجاجات تواصل       •
 .األصيلة ولقيمه له واإلخالص الوطن حب يعكس ٌرفيع وطني عمل
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 يشكل وأنه سوريا، يف والطائفي املذهبي التنوع عىل احلرص َأمهية ًداّجمد الرابطة تؤكد       •
 إال يمثل ال الذي املجرم النظام هذا عىل واحدة ًيدا اجلميع يكون أن وينبغي وأمنًا، البلد هلذا ًضامنة
 !.املصالح طائفة نظام فهو نفسه
 فاجلميع علينا، ما وعليهم لنا ما هلم والوطن، الدين يف إخوة سوريا يف الطوائف مجيع إن       •

 أذيتهم أو ترويعهم أو منهم النيل أو هلم التعرض جيوز وال ٍوواجبات، ًحقوقا املواطنة يف َيتساوون
 .انتامءاهتم ملجرد
 ذينال  أو األشخاصاجلهات لبعض الرشعي وغري الطائفي السلوك من طةالراب تتربأ       •

 مع التعامل يف وهديه اهللا برشع االلتزام عىل وحتثهم فيها، وننفخي أو الطائفية الفتنة عىل ونرضحي
 ،املباركة السورية الثورة عن وألسنتهم أيدهيم واّيكف وأن ٍمسلم، غري أو كان ًمسلام املختلف اآلخر
 !.يشعرون ال وهم ألعدائها ًعونا يكونوا أن بدل هلا ًعونا يكونوا وأن

 استخدمه الذي املطبق الصمت مسؤولية ِّونحملهم واإلسالمية العربية القيادات نخاطب       •
 .املختلفة بمنظامته العاملي العام الرأي أمام ًودرعا شعبه، وجه يف ًسالحا الغاشم السوري النظام
 مع تقف أن خصوصا وتركيا اخلليج ودول عموما واإلسالمية العربية الدول امءبزع هنيب       •
 من وغريه والسيايس واملعنوي املادي الدعم له وتقدم املرشوعة، مطالبه لتحقيق السوري الشعب
 .عليه املطبق الظلم عنه يرفع الذي الدعم وجوه

 ويثبت قلوهبم عىل ويربط ثباتاو قوة الشعب هذا يزيد أن تعاىل اهللا ندعو املناسبة هذه ويف
 .والكرامة العزة شاطئ عىل سفينتهم تستقر حتى الشائك نضاهلم طريق يف أقدامهم
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 بشهر النرص باقرتان يقني عىل فإننا رمضان، هالل بمجزرة املبارك رمضان شهر بدأ وإذا
 النرص حيقق أن هللا ونسأل اإلسالمية، األمة تاريخ يف احلاسمة االنتصارات شهر فهو املبارك رمضان
 البعثي النظام سقوط وفرحة الفطر، فرحة: بفرحتني وخيتمه العظيم الشهر هذا يف وشعبنا ألمتنا
 .الغاشم

 .ونارصنا وحسبنا موالنا واهللا
 ١٤٣٢ رمضان املبارك ٣
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