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 أهم أحداث األسبوع

 استمرار إضراب الكرامة وتصعيد النظام لقمعه لكسر اإلضراب -
 .ارتكاب النظام جملازر حقيقية يف إدلب وجبل الزاوية راح ضحيتها املئات -
 األدوية واملواد األولية والغذائية.تردي احلالة اإلنسانية يف محص واستمرار نقص  -
 جتياح واسعة ودموية حلي بابا عمرو، وتصعيد العنف يف كل أحناء حمافظة محصاالبدء بعملية  -
 متابعة النظام حلمالته العسكرية يف كل من دير الزور ودرعا ومحاة وريف دمشق -
 تشديد اجليش احلر على طلب املنطقة العازلة واحلظر اجلوي -
سدي على بروتوكول توقيع النظام األاجلامعة العربية للنظام بتحويل امللف السوري إىل جملس األمن، و هتديد  -

 مدعيا أنه مت تعديله وفقا ملالحظاته. املراقبني
 .21وصول طالئع املراقبني العرب إىل دمشق وعددهم  -
 رفض اجملتمع الدويل ملبادرة روسيا يف جملس األمن. -
شعبية يف املظاهرات يف مجعة "اجلامعة العربية تقتلنا"، ودخول حلب على خط املظاهرات تسجيل أعلى مشاركة  -

 بقوة أكرب.
رعاية احلكومة التونسية اجلديدة، وجتديد رئاسة  عقد املؤمتر األول للمجلس الوطين السوري يف تونس حتت -

 الدكتور برهان غليون لفرتة جديدة.

 إنجازات المجلس

األربعة اليت  حدد اهليكلية وأقر الربنامج السياسي. النقاطو قد أقر النظام الداخلي،  يُفرتض أن يكون اجمللس -
هذه األمور بوضوح ونظرا الفتقار اجمللس لقنوات تواصل فعالة مع  أعلن عنها اجمللس يف ختام مؤمتره مل تغطي

 الثوار مل نتمكن من احلصول على املزيد من التفاصيل.
 

 النواحي اإليجابية ألداء المجلس

 والكذب. توقيع النظام للربوتوكول واعتباره فصال جديدا من املماطلة التشكيك يف -
 انضمام األستاذ المناضل هيثم المالح للمكتب التنفيذي للمجلس الوطني. -

 



 النواحي السلبية ألداء المجلس

الشعب ولذلك لمخالفة أفعاله ألقواله، وأصبحت تصريحاته  مبدأ المجلس الوطني بفقدان المصداقية أما -
تؤخذ على أنها ذر للرماد في العيون، والبيان الختامي للمؤتمر كانت مثاال على ذلك. شعبية المجلس 

. 2. عدم تبني مطالب الشعب وبعد المجلس عن نبض الشارع واإلحساس بمعناته 1: في تهاوي بسبب
 . انعدام الشفافية.3 للمجلس من ناحية مهنية بحتةالية عدم كفاءة القيادة الح

 .إلى المستوى المطلوب ىموقف المجلس من الجيش الحر ما زال ضعيفا وضبابيا وال يرق -
المراوغة في موضوع تدويل القضية السورية بعد أن ثبت عجز الجامعة العربية عن تنفيذ مبادرتها الناقصة  -

 أصال.
 مفككةمؤسسة أن المجلس أقرب ما يكون لتدل على  التي وصلت عن المؤتمر في تونس التسريبات -

 .، بما فيهم أنصار هيئة التنسيقألجندات البعض منفصلة عن الواقع وأسيرة
أنباء عن تعنت شخصي من طرف الدكتور أمحد رمضان إزاء مع  ال تقدم في لم شمل ماتبقى من المعارضة -

 قرارته.وبوادر حتكم فصيل صغري من اجمللس بسياسة اجمللس و  شخصيات معينة من املعارضة
 انعدام الشفافية في عمل المجلس -
 استمرار الضعف اإلعالمي للمجلس -
 انعدام الجهد اإلغاثي للمجلس -
)مكرر من فتح بعد قنوات تواصل مع الثوار ت واجمللس مل جدااحلضور على الشبكة العنكبوتية ما زال ضعيفا  -

 (األسابيع الماضية
، وهو اجمللس مل يتبوأ بعد موقعاً قيادياً يف الثورة وهو يالحق األحداث وفعاليات الثوار بدال من صنعها وتوجيهها -

 (.ةالماضي )مكرر من األسابيعلوقت بطيء يف تدارك حاجات الثوار يف نفس ا

 مقترحات للمجلس

تجاوز الجامعة العربية وبروتوكوالتها الهزلية والتوجه مباشرة إلى مجلس األمن وإحراق أخر مرحلة متبقية  -
األالف من البعثة العربية فاشلة سلفا وثمنها سيكون المئات أو  مهمة ألي عمل سياسي أو دبلوماسي.

 الشهداء، وال نريد أن نرى المجلس شريكا في هذه المجازر.
ن مصدره(: على المجلس األنباء التي تصل عن نشاطات المجلس توحي ببذخ وإسراف للمال )أّين كا -

التصريح علنا وبالتفصيل بمصاريفه ونفقاته، فال يُعقل أن يموت الشعب السوري من قلة الدواء والغذاء 
حين بعض أعظاء المجلس في الدرجة األولى ويرتادون فنادق "خمس نجوم". هل هناك والتدفئة في 

 لجنة مالية تدير هذه األمور؟ ومن المسؤول عنها؟



أوردنا جمموعة من الطلبات امللحة للمجلس الوطين بشأن التعامل مع البعثة العربية، نرجو أن يطبقوها على وجه  -
 السرعة:

observers-with-deal-to-guide-https://homsrevolution.wordpress.com/2011/12/22/rebels 
ته على عاتق الدكتور أحمد رمضان الضعف اإلعالمي منذ تأسيس المجلس حتى اليوم تقع مسؤولي -

، وال نبالغ إن قلنا أن تنسيقيات الداخل التي تعمل تحت ظروف أمنية ولوجيستية (اإلعالميالمسؤول )
على الدكتور االرتقاء باألداء اإلعالمي للمجلس بسرعة  .قاهرة تقوم بأداء إعالمي أفضل من المجلس

ات األحداث يف تتناسب مع األحداث مبا يف ذلك فتح قنوات تواصل مع الثوار وتوفري تقارير مفصلة عن جمري
 .)مكرر من األسابيع الماضية(.جنازات اجمللسوى اإلنساين والسياسي، ونشاطات وإسوريا وال سيما على املست

مية تساعده في استقطاب على المجلس أن يباشر بتفعيل العمل اإلغاثي والتأسيس لبنية لوجيستية وإعال -
المساعدات المادية من الجاليات السورية في العالم والتي تشتكي من عدم وجود جهة موثوقة تتعامل 
معها. وهنا نلقي بالمسؤولية على السيد سمير نشار المسؤول عن الجهد اإلغاثي والذي لم نر منه أي 

 )مكرر من األسابيع الماضية( بعد. نتائج
كتها بشكل علين وتوضيح أهنا ال تؤثر على سلمية الثورة وعدم اإلحساس بأي ر يش احلر ومباتربير هجمات اجل -

ومطلوب شعبيا وجيب  هجمات اجليش احلر وكل نشاطاته أمر شرعيحرج يف التطرق هلذا األمر يف اإلعالم. 
 .(األسابيع الماضية)مكرر من .دعمه

بالرتشح ألن منصب سياسي بعد سقوط النظام، وهو أمر إعالن أعضاء اجمللس الوطين السوري على عدم نيتهم  -
 :ايلتريا كما أورد املركز يف بيانه التنسيقية يف سو  06طالبت به حوايل 
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وختصيصها لدعم احلراك الثوري، ليات جلمع مساعدات مادية من السوريني يف اخلارج العمل على إجياد اآل -
 .(األسابيع الماضية)مكرر من العائالت املنكوبة، واجليش السوري احلر

و ال سيما أن هناك مناطق تعويض املتضررين من جرائم النظام التعهد  للمواطنني السوريني بالعمل على  -
 .(األسابيع الماضية)مكرر من أصبحت منكوبة بشكل كبري 

عن كثب مبا  حتسني احلضور اإلعالمي على الشبكة و تأسيس مكتب إعالمي الئق يكثف من متابعة األحداث -
وإيصال وجهة نظر اجمللس حوهلا إىل الشعب  يف ذلك أحداث املناطق اليت ال حتظى بتغطية إعالمية كافية،

 .(األسابيع الماضية)مكرر من 

 المركز اإلعالمي لدعم ثوار حمص

 22/12/2111حمص 
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