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 هـ1442/  005 رقم اإلصدار:

 بيان صحفي 

 مشاركة اجملرمني يف انتخاابهتم جرمية أكرب

ئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية" قرارا يقضي مبوجبه تشكيل مفوضية عليا لالنتخاابت، مهمتها أصدر ما يسمى "اال
يف االنتخاابت الرائسية؛ واالستفتاء على الدستور؛ وغريها من املهام يف ظل وجود نظام جمرم وحتت مظلته، التحضري واملشاركة 

ضاراب عرض احلائط مجيع معاانة أهل الشام وتضحياهتم؛ ودماء أكثر من مليون شهيد مل جتف بعد؛ وعشرات اآلالف من 
جربوته؛ وماليني املهجرين الذين تركوا بيوهتم املهدمة وأرزاقهم املعتقلني يف سجون طاغية الشام يعانون الويالت من ظلمه و 

 املسلوبة ليعيشوا مرارة النزوح وآالمه.

 :أيها املسلمون يف أرض الشام املباركة

بثوابت ثورة قدمت ، تفريطهم ها أنتم ترون أبم أعينكم تفريط مجيع الكياانت اليت ارتبطت مبخابرات ما يسمى الدول الداعمة
الغايل والنفيس من أجل إسقاط نظام اإلجرام وإقامة حكم اإلسالم، ورأيتم سعي هذه الكياانت احلثيث لتحقيق مصاحلها 
الشخصية على حساب دماء الشهداء ومعاانة أهل الشام، وهذا حال من رضي االرتباط؛ واستسلم ملغرايت املال السياسي 

 سد الثورة؛ وال تزال تداعياته املهلكة تتواىل حينا بعد حني. القذر الذي ال زال يفتك يف ج

ئتالف الذي سينجب املفوضية العليا إن الغرب الكافر جهز وال يزال جيهز أدواته للقضاء على ثورة الشام، فصنع اال
ة لصياغة دستور ؛ كما فرض جلنم2015جتماع الرايض سنة انتخاابت؛ وفرض من قبل اهليئة العليا للمفاوضات بعد عقد لال

 مفصل على مقاسه؛ انهيك عن ربط املنظومة الفصائلية بسياساته الرامية إىل إجهاض ثورة الشام وإعادة إنتاج النظام اجملرم.

ومجيع هذه األدوات "حمسوبة على الثورة؛ وتتكلم ابمسها" وهي يف احلقيقة معاول هدم الزالت تفتك بصرح الثورة، وضعت 
وع األمريكي لتحقيق أهدافه؛ ولسوق أهل الشام لريزحوا حتت نري العبودية يف ظل نظام القمع من جديد، نفسها يف خدمة املشر 

 فتضيع التضحيات أدراج الرايح؛ ويصبح أهل الشام كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكااث.
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 :أيها املسلمون يف أرض الشام املباركة

مرضى النفوس على النيل من الثورة، ليس هذا فحسب؛ بل جّرأ املنظومة عن هذه املمارسات اإلجرامية جرّأ  إن سكوتكم
 الفصائلية على ممارسة القمع والتسلط والظلم والقهر الذي خرجت الثورة للتخلص منه.

ال شك أن عدم تبين مشروع سياسي واضح منبثق عن عقيدة اإلسالم؛ فتح الباب على مصراعيه أمام الغرب الكافر لفرض 
على مقاسه، حيفظ مصاحله؛ ويكرس احتالله ألرض الشام، وال شك أن عدم اختاذ قيادة سياسية واعية وخملصة؛  دستور مفصل

أفسح اجملال لكياانت سياسية مصنعة ومرتبطة كي تتسلق على الثورة وتركب موجتها حلرفها عن مسارها، كما أدخل املنظومة 
يت شلت حركتها وأفقدهتا إرادهتا وسلبت قرارها؛ فأضاعت تضحيات جسام الفصائلية يف نفق املؤامرات واهلدن واملفاوضات، ال

 نتيجة ذلك.

فكان البد من استعادة زمام املبادرة من جديد؛ ووضع األمور يف نصاهبا الصحيح؛ وذلك لقطف مثار تضحيات أهل الشام  
وذلك كي تتمكن ثورة الشام من احملافظة  دواته؛أووضعها يف سلة اإلسالم واملسلمني؛ وليس يف سلة الغرب الكافر وعمالئه و 

 على ثوابتها وحتقيق أهدافها. 

اْعلاُموا أانَّ اّلِلَّا ) :قال تعاىل ا ُُيِْييُكْم  وا ِللرَُّسوِل ِإذاا داعااُكْم ِلما ا الَِّذينا آماُنوا اْستاِجيُبوا ّلِِلَِّ وا ُِ ايا أاي ُّها ِِ واأانَّ َ اْلِب ْرِِ وا  ُياُوُل َ انْيا اْلما
ُرونا ِإلا  ِِ ُُتْشا  (.ْي
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