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  لهيئة الشرعية للحقوق واإلصالحبيان ا

  حول أحداث سوریا

  ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد؛ه، وصلى اهللا وسلم على من ال نبي بعدالحمد هللا وحده

فقد تابعت الھیئة الشرعیة للحقوق واإلصالح ما یجري على أرض سوریا من أحداث دامیة، 

الشعب السوري بأسره، وقد أصدرت الھیئة  ائفي ضّدوتصرفات مؤسفة یقوم بھا النظام السوري الط

  :الشرعیة البیان التالي

سفك  من البعثي النصیري الحاكمفي سوریا على ید الحزب  یتعرض لھ إخواننا الھیئة ما تعتبر :وًلاأ

جرائم الحرب المحرمة في جمیع الشرائع من – وإحراق للمساجد والبیوتللدماء وانتھاك لألعراض 

  .لوضعیة على حد سواءاإللھیة وا

إیقاف المجازر ب الحكومة السوریة الممثلة في بشار األسد وحزبھ الحاكم تطالب الھیئة :ثانیا

 واالستجابة لمطالب الشعب ، وفك الحصار عن المدن، واإلفراج عن المسجونین،واالعتداءات الظالمة

  .السوري بتنحیھ عن الحكم ھو وحزبھ

 لما الشعب السوري ویوجھوا خالفاتھم وانبذأن یوحدوا كلمتھم ویوریا علماء ستناشد الھیئة  :ثالًثا

 كما حدث ، حتى ال یستغل ھذه المطالبة بالحقوق من ال یفي بھا لو تولى قیادة الشعب؛یصلح حالھ ومآلھ

  .ا المسلمة ثمنھا غالًیویحدث في بعض الدول من سرقة المكتسبات التي تدفع الشعوُب

لموظفین لدى السلطة السوریة أن یتقوا اهللا في أنفسھم وأھلیھم من أفراد الشعب على العلماء ا :رابًعا

ا عن الوقوف مع ال یسكتوا عن ھذا الظلم فضًلأو ھم وأعراضھم وأموالھم،ءالسوري وأن یحفظوا دما

ن یختموا حیاتھم بالنصرة أ و،فلعل ھذا الموقف أن یكفر ما سبق من تخاذل أو تقصیر، الظالم الباغي

  .وانھم فذلك خیر لھم في الدنیا واآلخرةإلخ

 وتخفیف معاناتھم ببذل ،إخوانھم في سوریاإلى تدعو الھیئة عموم المسلمین إلى مد ید العون  :خامًسا

  . والدعاء لھم بصالح حالھم وتفریج كربتھم،المال والغذاء والكساء والدواء

  م٢٦/٧/٢٠١١ - ھ٢٥/٨/١٤٣٢:تاریخال
ھیئة  لل عشربعلساابیان : الموضوع

 الشرعیة للحقوق واإلصالح
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مع الشعب الوقوف یة والمحلیة إلى معال الدولیة الة؛میع المؤسسات اإلسالمیتدعو الھیئة ج :سادًسا

 بحقوق  ووفاًء،ا للدماء واألعراضبالتنحي حفًظالحكم الطائفي النصیري  مطالبة و،السوري المظلوم

وتعترض الھیئة على تصریحات أمین عام ، وحمایة للضعفاء والشیوخ والنساء واألطفال ،األخوة 

  .األوضاع في سوریاالجامعة العربیة الصادرة بشأن 

بحرمة سفك دماء المتظاھرین وأقسامھ  شعبھ مختلفبالسوري واألمن تفتي الھیئة الشرعیة الجیش  :سابًعا

 طاعة  أنھ الالمیة واإلسیةوش العرب كل الجیالمطالبین بالحقوق المشروعة والحریات المسلوبة، ولتعلم

  .ل األنفس المعصومة، وال یعد اإلكراه عذرًا شرعًیا في استباحة قتلمخلوق في معصیة الخالق

 فضح التدخل اإلیراني المباشر أو عن طریق عمالئھ،تطالب الھیئة اإلعالمیین الشرفاء ب :ثامًنا

  .وكشف مخططاتھ» حزب اهللا«ـكالحزب المسمى ب

 ،ماء الربانیین والصدور عن كلمتھمااللتفاف حول العل  الشعب السوري إلىجموع تدعو الھیئة :تاسًعا

  .ا لتأخر النصر أو حرمانھ أو رفع شعارات جاھلیة قد تكون سبًب،اهللالبعد عما یغضب و

   فإن النصر مع الصبر ؛ وتبشرھم بالنصر، تدعو الھیئة أھلنا في سوریا إلى الصبر والتفاؤل:وأخیًرا

  .]٣٩: الحج[ }یٌرِدَق َلْمِھِرْصى َنَل َع اَهللانَِّإوا َوُمِل ُظْمُھنََّأ ِبوَنُلاَتَق ُییَنِذلَّ ِلَنِذُأ{ :قال تعالى 

  ،والعافیة بالد المسلمین باألمن واإلیمان والسالمة سائرنسأل اهللا أن یمن على سوریا و

  والحمد هللا رب العالمین
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