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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 توجيهات عملية للتعامل مع بعثة المراقبين العربية

 
"، وفي من جحر واحد مرتين المؤمن لدغي   ال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: "اعقلها و توكل"، وقال عليه السالم:"

 المؤمن َكيِّس فطن". حديث ضعيف:"

التوصيات والتوجيهات العملية على مختلف األصعدة حتى وعليه، نتوجه إلى ثوارنا الكرام في جميع أنحاء البالد بجملة من 

نتمكن بإذن هللا من استثمار تواجد بعثة المراقبين العربية في سوريا. ولكن قبل الخوض بتفاصيل التوجيهات ال بد من توضيح 

 ثالثة أمور:

 النظام كاذب ويخطط إلفشال المهمة -1

ذي أعلن فيه النظام انصياعه لشروط برتوكول المراقبين العرب "بعد هناك عبارتين شدت انتباهنا خالل المؤتمر الصحفي ال

 "المعلم"هي تأكيد العبارة األولى  .-سينصاع ولم يكن هناك أي تعديالت النظامو إعالن كاذب في شقيه: فال هو–التعديالت" 

أن سوريا هي . والعبارة الثانية م السباحة"ق الجامعة العربية بالتفاصيل ولذلك فعلى الجامعة "تعل  غر  على أن سوريا ست  

حريصة على سالمة المراقبين ولكنها ستكتفي بأن تقول لهم:"هذه منطقة أمنة وهذه منطقة غير أمنة" وتترك قرار زيارة هذه 

 أي ضمانات. دون المناطق للمراقبين

أعضاء البعثة. إن توقيع  من الواضح أن النظام قد بيَّت نية المماطلة والتضليل سلفا، كما أنه سيمارس إرهابا نفسيا على

البروتوكول من طرف النظام يعتبر هزيمة ديبلوماسية وصفعة دولية له، و لكنه تلقى الدعم والمشورة من قبل األنظمة في 

العراق وإيران وروسيا قبل التوقيع، وال شك أنه سيستعمل كل ترسانة الكذب والنفاق والتضليل والمماطلة لتوجيه البعثة نحو 

 رير محرفة ومغايرة للواقع.إصدار تقا

 إلفشال مهمة البعثة المحتملة سبل النظام -2

بث واإلجرام التي سيلجأ إليها النظام في تعامله مع البعثة، فالكذب َديَدن الباطنيين  من الصعب التكهن بمستوى الوضاعة والخ 

 وهم منهم، ولكن من المرجح أن يقوموا باألمور التالية:

صريح أو عن طريق "إرهاب" أعضاء البعثة  لعن طريق التخطيط لها بشك التحكم بتحركات أعضاء البعثة إما -

 ومنعهم من  زيارة مناطق معينة )وهي المناطق الساخنة( بحجة الحرص على أمنهم.

إختراق البعثة العربية عن طريق أعضاء من األنظمة الموالية للنظام كالعراق ولبنان والجزائر وذلك للتأثير على  -

 للبعثة وطمس الحقائق وتدليسها باألكاذيب.التقارير اليومية 

 .تنظيم م سيَّرات "عفوية" في المناطق التي ستتواجد فيها البعثة لعلمها المسبق بها -

تمويه أو إخفاء المظاهر العسكرية في المدن إما بشكل مؤقت أو دائم حتى تنته مهمة البعثة، وهذا أمر ممكن نظرا  -

 .ثة ومواعيد تواجدها في مختلف المناطقلمعرفة النظام بشكل مسبق لمسار البع

 تزويد عناصر الجيش والشبيحة ببطاقات شخصية مزورة لإليحاء بأنهم عناصر أمن نظاميون. -

نقل األسرى إلى أماكن مجهولة بعيدا عن مراكز األمن والمعتقالت أثناء زياة البعثة وذلك لمنع تواصلهم مع  -

 . قد يلجوؤا لتصرف مماثل مع المستشفيات.أعضاء البعثة واإلدالء بشهاداتهم

 واطنين وتهديدهم بالتصفية و المالحقة في حال تواصلهم مع البعثة.إرهاب الم -

استنفار الطائفة العلوية والموالين وتوزيعهم على المدن والمناطق الحساسة و ال سيما في دمشق وحلب، وزرع  -

 شهود عيان زور في النقاط الهامة والحرص على أن تلتقي بهم البعثة.

العامة وذلك إما عن طريق إختالق "إطالق نار من قبل جماعات مسلحة"،  منع الثوار من التوجه إلى الساحات -

رهم باالعتصام في الساحات الكبرى على غرار بأنصاره من الساحل ومناطق أخرى ويأمالنظام أو بأن يأتي 

 .2002حزب الالت في لبنان في 

دنيين الذين يدافعون عن أنفسهم على أخذ البعثة إلى المناطق الساخنة عن بعد وإظهارهم لعناصر الجيش الحر والم -

 مسلحة. أنهم جماعات إرهابية

إفتعال عمليات عسكرية ومسلحة ضد مواقع حكومية أو ضد المدنيين وإلصاقها بالجماعات اإلرهابية المسلحة  -

 والجيش الحر.

 



 الثورة ماضية بإذن هللا -3

يها نهاية الطريق، الثورة مستمرة بعصيانها المدني وتحدحضور البعثة لم يكن مطلبنا وليس بهدفنا وال هو بداية الخالص وال 

نشقاقهم عن كتائب األسد ليدافعوا عن شعبهم، وسيرى المجتمع الدولي أننا لن ن َجر إلى لعبته للنظام، وسيستمر الشرفاء في ا

لها سواء أتت البعثة أم . الثورة مستمرة بإذن هللا كما هو م َخطط الشعبي هو حراك ثوري وليس سياسي السياسة وأن الحراك

 لنا على هللا سبحانه وتعالى أوال وأخيرا.ال، وتوك  

 

 خالل زيارة البعثة العربية أهداف الثوار

األشهر  خاللنطباع الصحيح عن مجريات األحداث في سوريا )في حال كانوا منقطعين عن العالم إعطاء البعثة اال -

 .اإلنسانية وجرائم النظامالعشرة الماضية(، و تسليط الضوء على الحالة 

 إحباط محاوالت النظام للتأثير على البعثة و التالعب بتقاريرها. -

استغالل وجود البعثة الذي ي فترض نظريا أن يؤمن المزيد من الحماية للمتظاهرين للتصعيد واإلستيالء على  -

 ودخول حلب في الحراك بالقوة التي تتناسب مع مقامها.، الساحات الكبيرة

 .االستمرار بخطة اإلضراب والوصول بها إلى المرحلة الحاسمة -

نشقاق وعدم السماح بالتضييق على عمل الجيش الحر العناصر الشريفة في الجيش على االستمرار في حث اال -

 تحت أي مسمًى كان.

 .رتكاب أخطاء قاتلة أثناء وجود البعثةدفع النظام إلى ا -

 التوجيهات

كل اإلمكانات المتاحة للثوار لتحقيق  فاجئنا به، وفي محاولة الستثماربه النظام مما نتوقعه منه ومما سيردا على كل ما سيقوم 

 تية:ة البعثة، فإننا نقترح النقاط اآلأهدافنا خالل زيار

 المجلس الوطني:

المشاركة الفعالة في تحديد أماكن زيارات البعثة والتنسيق مع الحراك الشعبي في الداخل )الذي ي فترض أنه م مثل  -

 .في المجلس( الستقبال البعثة

لعربية لقبول نشطاء سوريين ممن خبروا النظام وعندهم معرفة دقيقة بما يجري في سوريا الضغط على الجامعة ا -

 ليكونوا جزءا من البعثة.

تحضير تقرير يومي موازي للتقرير الذي سيصدر عن البعثة لتوضيح أي مالبسات أو تشويش وَغلط من قبل  -

 النظام

تعلقة بزيارة البعثة و تحركاتهم ومواطن الضعف والقوة تزويد قادة الحراك الشعبي في الداخل بكافة التفاصيل الم -

بالطريقة التي يتم فيها التعامل مع البعثة على أرض الواقع من خالل تواصل البعثة مع الجامعة العربية و أعضاء 

 البعثة.

عدم تناسي أن البعثة هي أداة وليست هدفا، وتركيز المجلس يجب أن يكون على الثورة ككل وحالة الشعب  -

 السوري.

عن قدوم البعثة لمنطقة ما كي يتحضر الثوار للزحف إليها، ويجب على  قبل يوم على األٌقلاإلعالن رسميا  -

المجلس الوطني وقف أي تعاون مع الجامعة العربية أو البعثة إن كانت تحركاتها معلومة للدولة ومجهولة 

 للشعب.

 :الجيش السوري الحر

ر وراء شاشة حاسوب أن ي ملي على مجاهد مرابط في سبيل هللا، وال يسعنا لمنظ  ل مكة أدرى بشعابها، وما كان أه -

ظهارهم بمظهر العصابات المسلحة، جروا وراء أالعيب النظام وحيله إلسوى أن ندعوا لهم ونطلب منهم أن ال ين

عملياته ودخوله ستعمل زيارة البعثة كوسيلة للضغط عليه والحد من في نفس الوقت نحذر الجيش من أن ت  و لكن 

 تهم والنيل منهم.دل على كتائب األسد مطارفي حالة جمود ت سه  

 



 :الناحية اإلعالمية

توثيق كل المواد اإلعالمية الجديدة بتاريخ وقوع الحدث وذلك عن طريق عرض جريدة محلية أو دولية من إصدار  -

 كات الجيش األسدي وجرائمه.ذلك اليوم قبل عرض المادة إن أمكن وحتى تعتبر المادة مقبولة لتوثيق تحر

عثة. المواد اإلعالمية يجب أن تعكس: ة وعالية الجودة لتسليمها إلى البتحضير مواد إعالمية ووثائقية متقن -

 منين في بيوتهم.نظام ضد المتظاهرين والمدنيين اآلالحالة اإلنسانية، الطابع السلمي للثورة السورية، جرائم ال

وتحركاته وذلك لكشف أالعيب النظام حول سحب الجيش من  للنظام التواجد العسكريتحضير مواد إعالمية عن  -

 .المدن وتمويه المدرعات وتزوير هويات الجنود والشبيحة

تهيئة أفراد من التنسيقيات والحراك الشعبي من المتكلمين والمطلعين على حقائق األمور للتواصل مع البعثة.  -

ختفاء من الحياة العامة بعد زيارة البعثة حيث أنهم سيكونوا أهدافا هؤالء يجب أن يكونوا ناشطين مستعدين لال

 .للنظام وكالبه

وسنقوم في المركز اإلعالمي بإطالق حملة "لن ننسى ة و موثقة بالمعتقلين والمفقودين، تحضير لوائح كامل -

 .أسرانا" غدا بإذن هللا تعالى، ونتمنى أن تقوم كل محافظة بذات األمر

 عمها بالفيديوهات إن أمكن.دلة بأسماء كل الشهداء مع تاريخ وظروف استشهادهم وتحضير لوائح كام -

 مسؤولين عن الجرائم في مختلف المدن و توثيق االتهامات بالشهادت إن أمكن.لتحضير أسماء ل -

 صابات ونوعها وعن الوفيات وأسبابها )وال سيما التعذيب(تحضير تقارير طبية عن اإل -

 :الناحية الميدانية

 تحضير "غرفة عمليات" خاصة بكل حي أو مدينة )حسب الظروف( للتواصل مع البعثة ومتابعة تحركاتها. -

 تهيئة الثوار للتحرك وللتدفق على الساحات العامة وأماكن تواجد أعضاء البعثة كلما سنحت الفرصة -

وإغراق المدن بالمنشورات  اإلكثار من الكتابات على الجدران والشوارع وال سيما في األماكن الهامة والحساسة -

 .الثورية

 .تكثيف مظاهر اإلضراب والعصيان المدني -

 .تعقب تحركات الجيش في المدن والقرى قبل و بعد زيارة البعثة وتصويرها وتوثيقها لكشف حيل النظام -

أو دفعهم تجنب الوقوع في فخ استفزازات النظام وإشاعاته الهادفة إما إلخافة وإرهاب الثوار ومنعهم من الخروج،  -

 للقيام بردود فعل ردا على أكاذيب مثيرة لإلشمئزار وغضب الشعب.

 

َضت علينا بسبب خيانة  المهمة التي تنتظر الثوار مع البعثة ستكون شاقة وستكون حربا على عدة جبهات، وهي حرب ف ر 

تمدين على هللا سبحانه وتعالى الجامعة العربية وضعف أداء قادة المجلس الوطني الحاليين، ولكننا سنخوض هذه الحرب مع

أن النصر مع الصبر وأن نهاية النظام أصبحت قاب قوسين أو أدنى إن شاء بوعلى أنفسنا أخذين باألسباب ما استطعنا واثقين 

 هللا.

 اللهم إنا نجعلك في نحورهم و نعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفينهم بما شئت وكما شئت وأينما شئت.

 

 المركز اإلعالمي لدعم ثوار حمص

 32/23/3122حمص 


