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رفض شعبي للتنازل عن ثوابت الثورة في المفاوضات
العهد  -ضياء الشــامي
أصـــدرت مجموعـــة كبيـــرة مـــن
الشـــخصيات الوطنية السياسية والثورية
وعـــدد مـــن المؤسســـات الســـورية
والمجالـــس المحليـــة ومجموعـــة مـــن
الفصائـــل بيانـــاً رفضت فيـــه مخرجات
مؤتمر الريـــاض ،2وأعلنت فيه ســـحبها
للثقـــة من الهيئة العامـــة للتفاوض التي
تـــم انتخابهـــا فـــي المؤتمر.
واتهـــم الموقعـــون أعضـــاء مؤتمر
الرياض  2بنســـف جوهر عملية االنتقال
السياســـي وذلـــك بقبولهـــم طـــرح
ديمســـتورا بالمشـــاركة بصياغة دستور
جديـــد وإجـــراء انتخابات بـــدل المطالبة
بإقامة هيئـــة حكم انتقالـــي بصالحيات
كاملة تقـــود المرحلـــة االنتقاليـــة وفقا
لبيـــان جنيـــف  1لعـــام  2012وقـــراري
مجلـــس االمـــن  2118و .2254
وأكد الموقعون أن رحيل بشـار األسد
فـي بدايـة المرحلـة االنتقاليـة شـرط الزم
لحصول أي انتقال سياسي وهو مبدأ غير
قابـل للتفاوض ،كمـا أدان البيان الطريقة
االنتقائيـة فـي اختيـار الهيئـة التفاوضيـة
وضـم ممثليـن عـن منصـة موسـكو،
مطالبيـن المجتمـع الدولـي بمعاقبـة
مـن ارتكـب جرائـم إبـادة ضـد شـعبه.
وحمـل البيـان مايزيـد علـى 1300
توقيـع لمؤسسـات وشـخصيات ثوريـة
وسياسـية ،منهـا المجلـس الوطنـي و
إعلان دمشـق وعـدد مـن المجالـس
المحليـة وشـخصيات سياسـية كجـورج
صبرا وفاروق طيفور وخالد خوجة وسـمير
نشـار ومحمـد صبـرا وسـهير األتاسـي.
وفـــي تصريح خـــاص لــــ «صحيفة
العهـــد» أكـــد الباحث الســـوري أحمد أبا
زيـــد وهو أحد الموقعين علـــى البيان أن
ما جرى فـــي الرياض هـــو بمثابة تحول
خطير فـــي مســـيرة العملية السياســـية،
األمـــر الـــذي ســـيلقي بظاللـــه علـــى
مؤسســـات الثـــورة والمعارضة.

واعتبـر أبـا زيـد أن مـاورد فـي البيـان
الختامـي مـن قبـول بالتفـاوض دون
شـروط مسـبقة ،يعنـي صراحـة عـدم
اشـتراط رحيـل األسـد وتحويـل الموضوع
إلـى وجهـة نظر غير ملزمة .مشـيرًا إلى أن
البيان بعمومه يصب في المسـار الروسـي
الـذي ينهـي عمليـة االنتقـال السياسـي
لصالـح إصالحـات دسـتورية وانتخابـات
نيابيـة ورئاسـية ،وهـو األمـر الذي يسـعى
إليـه كل من ديمسـتورا وروسـيا وحكومة
األسـد مـن خلال مفاوضات جنيـف وحتى
مؤتمـر سوتشـي.
وأشـــار أبـــا زيـــد إلـــى أن الوفـــد
المفـــاوض الممثـــل للمعارضـــة حاليـــاً
والذي جـــرى اختياره فـــي الرياض يضم
عناصـــر من المخابـــرات الســـورية ممن
يعتبـــرون الثـــورة مؤامـــرة صهيونيـــة
إرهابية ،ويدافعون عن مشـــروع األســـد
واالحتـــال اإليراني ،وهم بهـــذا الموقع
وذلـــك التمثيـــل ،ينهـــون أي تعريـــف
للثـــورة والمعارضـــة ويســـاهمون فـــي
تمييع أجســـامها ،مما لـــن ينعكس على
الهيئـــة العليـــا للتفاوض فحســـب وإنما
ســـيكون له ارتـــدادات علـــى االئتالف،
وهـــو الفاعـــل الرئيســـي فـــي مؤتمـــر
الريـــاض ومباحثـــات جنيف.
ويذكـــر أن مؤتمـــر الريـــاض 2
الذي جـــرى مؤخـــراً ،طالتـــه العديد من
االنتقـــادات قبل وخـــال وبعـــد انعقاد
المؤتمر ،وخاصة بعد موجة االســـتقاالت
الجماعيـــة التـــي ســـبقت انعقـــاده من
قبل شـــخصيات سياســـية كانـــت رأس
حربـــة فـــي عمليـــة التفـــاوض ،والتي
أرجعـــت ســـبب اســـتقالتها للضغـــوط
التـــي تعرضـــت لها مـــن أجـــل التخلي
عن شـــرط رحيل األســـد ،باإلضافة إلى
اســـتبعاد بعض الشـــخصيات السياسية
الفاعلة في العملية السياســـية وتجاهل
دعوتهـــا إلـــى المؤتمر.
كمـــا أعلن بعـــض المشـــاركين في
المؤتمـــر أن انتخابـــات الهيئـــة العامـــة

رفض شعبي لمخرجات مؤتمر الرياض 2
التفاوضيـــة لـــم تكـــن نزيهـــة ،حيـــث
أعلنـــت الدكتورة ســـميرة مبيض أنه تم
اســـتبعادها لصالح مرشـــحة أخرى رغم
حصولهـــا علـــى عدد أكبر مـــن األصوات
وذلـــك نتيجة لتدخـــل من جهـــة دولية
لصالـــح األخيرة ،األمر الذي أكده الســـيد
مـــروان العش وهـــو أحد أعضـــاء إعالن
دمشـــق والـــذي كان مدعـــوا لمؤتمـــر
الرياض عبر منشـــور نشـــره على حسابه
على الفيـــس بوك.
وأثـــار تعييـــن خالد محاميـــد ممثل
منصـــة القاهـــرة نائبـــاً لرئيـــس الوفد
التفاوضي ،الكثير من االســـتنكار وخاصة
وأن الهيئـــة العامـــة للتفاوض الســـابقة
قامـــت بإنهـــاء عضويتـــه في شـــهر آب
إثر تصريحـــات تلفزيونية مثيـــرة للجدل
هاجـــم فيهـــا تركيـــا وأعلـــن أن الحرب

بيـــن فصائـــل الجيـــش الحـــر والنظام
وضعـــت أوزارها ،كما أثـــارت تصريحات
أخـــرى ألحـــد أعضـــاء الهيئـــة وهـــو
إســـماعيل الخالـــدي الكثير مـــن الغضب
ألنها تحمـــل خطاب تحريـــض وكراهية
تجـــاه األقليات ،ممـــا دفع الهيئـــة العليا
للمفاوضـــات إلصـــدار بيـــان أعلنت فيه
نفيهـــا ألن يكون الخالـــدي أحد أعضائها
في إشـــارة إلى اســـتبعاده.
ومـــن االنتقـــادات التـــي وجهـــت
الـــى الوفـــد التفاوضي وجود ما ســـمي
بالثلـــث المعطـــل ،األمـــر الـــذي أكـــده
قـــدري جميل رئيـــس منصة موســـكو
في مؤتمـــر صحفي ،حيث أكـــد أن وفد
المفاوضـــات الموســـع الحالـــي يضم 8
ممثليـــن عـــن منصة موســـكو والقاهرة
و 5آخريـــن مـــن هيئة التنســـيق أي 13

عضـــوا من أصـــل  ،36مشـــيرًا إلى أنه
تـــم االتفاق علـــى عدم األخذ بـــأي قرار
اعترض عليـــه  10أعضـــاء أي مايقارب
 %26مـــن أعضـــاء الوفد.
وأكـــد جميـــل أن االنتقـــال الـــذي
ســـينتج عـــن مفاوضات جنيـــف هو من
دســـتور إلى دســـتور أي مـــن نظام إلى
نظـــام وليس مـــن رئيس إلـــى رئيس،
مشـــيرًا إلـــى أنه تلقـــى تطمينـــات من
ديمســـتورا عـــن رفـــض أي شـــروط
مســـبقة تحكـــم المفاوضات.
ويشـــار إلى أن أكثر مـــن  20فصيالً
وقعـــوا اليـــوم أيضـــاً بياناً آخـــر مماثال
رفضـــوا فيه مخرجـــات مؤتمـــر الرياض
وتمثيل منصة موســـكو فيه ،مشـــددين
علـــى إصرارهم على رحيل األســـد وفق
مرجعية مؤتمـــر جنيف .1

العبوات الناسفة ..وســـيلة نظام األسد الستهداف معارضيه
العهد  -خــاص
نشـــر مركـــز «ســـوريون مـــن أجل
العدالـــة والتنمية» تقريـــرًا حول عمليات
االغتيـــال التـــي حدثـــت فـــي محافظة
درعـــا باســـتخدام العبـــوات الناســـفة،
وذلـــك منـــذ بـــدء تنفيـــذ قـــرار خفض
التصعيـــد فـــي المنطقة مع بداية شـــهر
تمـــوز لعـــام  ،2017وأشـــار التقرير إلى
أن قوات األســـد التي أعلنت مســـؤوليتها
عـــن أغلـــب العمليـــات اســـتغلت الهدنة
لتصفية قيـــادات مدنية وعســـكرية في
المنطقـــة الجنوبية.

وأشـــار التقريـــر إلـــى قـــوات األســـد
لجـــأت إلـــى تنفيـــذ تلـــك العمليـــات
باالس ــتعانة ببع ــض عمالئه ــا المأجوري ــن
أو عـــن طريـــق عناصـــر تســـللت لتلـــك
النقـــاط ،حيـــث قـــام اإلعـــام الحربـــي
التابـــع لهـــا بتوثيـــق لحظـــة انفجارهـــا
ونشـــر الفيديوهـــات بشـــكل رســـمي.
و أوضـــح التقريـــر أن خاليـــا تابعـــة
لجيـــش خالـــد بـــن الوليـــد المبايـــع
لتنظيـــم الدولـــة كان وراء بعـــض
اغتيـــاالت أخـــرى ،وخاصـــة تلـــك التـــي
حدث ــت ق ــرب مق ــرات عس ــكرية أو بي ــوت
قي ــادات ثوري ــة ،وذل ــك باعت ــراف بع ــض

إحدى العبوات الناسفة تم اكتشافها قبل التفجير

المتورطي ــن الذي ــن ثبت ــت إدانته ــم م ــن
قبـــل محكمـــة دار العـــدل أو مـــن قبـــل
بعـــض كتائـــب الثـــوار.
ووثـــق التقريـــر انفجـــار  42عبـــوة
ناســـفة مابين شـــهر تموز الذي يتوافق
مـــع تاريخ بـــدء هدنـــة خفـــض التوتر،
وتشـــرين األول من العـــام الحالي ،حيث
تســـببت العبوات بمقتل  13مدنياً و 31
عســـكريا بينهـــم القائد العســـكري في
جيـــش أحرار العشـــائر «عبد اهلل عفاش»
والقائـــد العســـكري فـــي قوات شـــباب
الســـنة «إحسان الحوشـــان» و اإلعالمي
أســـامة الزعبي.
كما تســـببت العبوات الناسفة بجرح
 30عســـكرياً و 22مدنيـــا بينهم رئيس
محكمـــة دار العـــدل فـــي حـــوران ،في
حين تمكنـــت بعض فصائـــل المعارضة
مـــن تفكيـــك ماال يقـــل عـــن  15عبوة
ناســـفة معـــدة للتفجيـــر تـــم زرعها في
مناطـــق مختلفة.
وأكدت التحقيقات مســـؤولية نظام
األســـد عن  26تفجيرًا بعبوات ناســـفة،
نشـــر إعالمـــه الحربـــي فيديوهـــات عن
تنفيذهـــا ،فيما كان تنظيـــم الدولة وراء
تفجيرين اثنين وفـــق اعترافات منفذيه،
بينمـــا لم يتـــم التأكد مـــن الجهة التي
كانـــت وراء بقية التفجيـــرات حيث ترجح
التحقيقـــات تـــورط قـــوات النظـــام أو
عناصر تنظيـــم الدولة فـــي األمر.

أشـــار التقرير إلى قوات
األســـد لجأت إلـــى تنفيذ
تلك العمليات باالســـتعانة
ببعـــض عمالئهـــا المأجوريـــن
أو عـــن طريـــق عناصر تســـللت
لتلـــك النقـــاط ،حيـــث قـــام
اإلعـــام الحربـــي التابـــع لهـــا
بتوثيق لحظة انفجارها ونشـــر
الفيديوهات بشـــكل رســـمي.
وأشـــار حامد أبـــو عبدو وهـــو أحد
المختصين فـــي مجال تفكيـــك العبوات
الناســـفة في فرقـــة عامود حـــوران إلى
ان أغلب العبوات الناســـفة المســـتعملة
تتكون من جســـم معدنـــي يحتوي على
مـــواد متفجـــرة مثـــل ( )TNTأو ( )C4أو
الســـماد ،يتـــم وصلهـــا بصاعـــق يطلق
شـــرارة لتوليد االنفجار ،ويتـــراوح وزنها
بيـــن  1كيلو وقـــد تصل إلـــى  15كيلو
غرام حســـب حجم التفجير المـــراد وأثره.
واوضـــح أبـــو عبـــدو أن تفجير تلك
العبـــوات يتم وفـــق طرق ثـــاث :أولها
الطريقـــة التقليديـــة التـــي تعتمد على
ســـلك نحاسي يمتد مســـافة 300-200
م مـــن العبوة إلى مـــكان الراصد وغالباً
مـــا تكـــون العبـــوة المســـتخدمة ذات
تأثيـــر محدود غيـــر دقيق ،أمـــا الطريقة
الثانيـــة فتعتمـــد علـــى قبضـــة مرقمة
أو عبـــر هاتـــف محمـــول يتـــم ربطـــه

بـــدارة إلكترونيـــة يتم التحكـــم بها من
مســـافة ال تزيد علـــى  3كيلومتر ،وعند
مـــرور الهدف يقـــوم الراصـــد بضغط زر
التفجير ،ويســـتخدم هذا النـــوع كل من
قوات األســـد وتنظيم الدولة اإلســـامية
بســـبب توفر تلـــك المواد فـــي المنطقة
الجنوبيـــة بشـــكل كبير.
أمـــا النـــوع الثالـــث وهـــو المتطور
واألحدث ،فهـــو يصنع مـــن بقايا عبوات
وألغـــام متفجرة تـــم تفكيكهمـــا مؤخراً،
بعـــد أن يتـــم تطويرهـــا إلكترونيـــاً
بطريقة هندســـية معقـــدة بحيث تكون
المســـافة بيـــن الراصـــد وأدوات التفجير
أطول بكثير من المســـافات في النوعين
الســـابقين ،ويتم تغليفهـــا وطالؤها ثم
تربط بمكثـــف كهربائـــي ومجموعة من
البطاريـــات وعدســـة متحركـــة وصاعق،
وعند مـــرور الهدف المـــراد تفجيره يقوم
الراصد بتفعيل عمل العدســـة المتحركة،
فتصـــدر أشـــعة تحـــت الحمـــراء ،وفـــي
لحظة اجتيـــاز الهدف له تعطي شـــحنة
كهربائيـــة للصاعـــق ويحـــدث االنفجار.
قـــوات األســـد باســـتخدام
وتقـــوم ّ
هذه التقنية بشـــكل خـــاص في مناطق
قريبة مـــن نقاط ســـيطرتها حيث تصل
نســـبة الخطـــأ فيهـــا إلـــى  %0ويتـــم
تمويهها على شـــكل أحجـــار كالموجودة
في المنطقـــة المســـتهدفة ،وتنفجر بعد
مـــرور أي عائـــق أمامها.

العدد المئــة وأربعة
الجمعة  13ربيع األول  1439الموافق  1ديسمبر 2017
صفحتـــان

عــن الصحـــيفة

بيــان رسمــــي

الموقف مـــن اجتماع المعارضة في الرياض

صحيفة رســـمية تصدر عن
المكتب اإلعالمي لجماعة
اإلخــــوان المسلــــــــمين
--دار العهد للنشـــر والتوزيع

بسم اهلل الرحمن الرحيم
فــي ظــل ظــروف معقــدة وصعبــة
تعيش ــها الث ــورة الس ــورية ،وف ــي ظ ــل
تغيـــر المواقـــف الدوليـــة وتخـــاذل
أصدقــاء الشــعب الســوري ،و اســتمرار
االحتالليـــن الروســـي واإليرانـــي فـــي
قصـــف وقتـــل المدنييـــن ومحاولـــة
لف ــرض ح ــل سياس ــي باإلك ــراه عل ــى
الشـــعب الســـوري ،يأتـــي اجتمـــاع
المعارضـــة الســـورية القـــادم فـــي
الريـــاض بتاريـــخ  ٢٤-٢٢تشـــرين
ثاني/نوفمبـــر لتوحيـــد صفوفهـــا
وترتيـــب بيتهـــا الداخلـــي ،وإننـــا فـــي
جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين فـــي
ســـوريا وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف
نؤكـــد علـــى األمـــور التاليـــة:
أوال :إننــــا ندعــــم ونؤيــــد كل
جهـــد يقـــوم بـــه األشـــقاء واألصدقـــاء
يهــــدف إلــــى توحيــــد المعارضــــة
ورؤيتهــــا لتحقيــــق أهــــداف الثــــورة.
ثانيــــا :نؤكــــد علــــى موقفنــــا
الســــابق والمعلــــن أنــــه ال مــــكان

هيئـــة التـحـــرير
رئيـس التحــرير
ّ
مشــوح
عمر
---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز
لبشــــار األســــد وزمرتــــه الحاكمــــة
فــــي المرحلــــة االنتقاليــــة وال فــــي
مســــتقبل ســــوريا.
ثالثـا :نؤكد أن هـدف المفاوضات
هـو تشـكيل هيئـة حكـم انتقاليـة
كاملـة الصالحيـات مـن خلال عمليـة
انتقـال سياسـي شـاملة وفـق القرارات
األمميـة ذات الصلة ووثيقة الرياض.١

رابعـــا :إن الدســـتور الســـوري
ه ــو منت ــج س ــوري خال ــص س ــيكتبه
الســـوريون بأيديهـــم ،وندعــــــــــو
إلعـــان دســـتوي مؤقـــت خـــال
المرحلـــة االنتقاليـــة.

والعمـــــل بشـــــكل موحـــــد
لتحقيـــــق أهـــــداف الثـــــورة بعـــــد
كل هـــــذه التضحيـــــات التـــــي
قدمهـــــا شـــــعبنا البطـــــل.
والنصر لثورتنا المباركة.

خامســـــا :ندع ـــو المش ـــاركين
فـــــي المؤتمـــــر للتأكيـــــد علـــــى
هـــــذه الثوابـــــت وتبنيهــــــــــــــا،

جماعة اإلخوان المسلمين في سورية
 ٢ربيع األول ١٤٣٩
 ٢٠تشرين ثاني ٢٠١٧

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم
مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي
سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري
---

الهيئة االستشـارية
أ .محمد عادل فـارس
---

صورة وتعليـــــــق

ُم ّ
نسق التـــوزيع
أسعد الرّعد
---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب
---

الشبكات االجتماعية
عائشــة فخري
رانيا زيـــزان
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إنا باقـــون في أرضنا ال لن نهون
وسـينبــــت ُ
برعمنــــا أقـــوى
مـــن كل المســـكر واألفيون

ّ
المتضمنــــــــة فــي
اآلراء
المقاالت المنشــورة تعبـّر
عن وجهـة نظـر كتــّـــابها،
وال تعبـّــــر بالضـــــرورة عن
رأي صحيفــــــة العهــــد.

