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قيادة هيئة األركان العامة

السادة يف وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم
تلقينــا يف هيئــة األركان العامــة للقــوى العســكرية والثوريــة رســالتكم ،حــول االزديــاد املقلــق لعمليــات خطــف الصحفيــن أثنــاء
تواجدهــم يف مهــات عمــل داخــل ســوريا .وإننــا إذ نشــاطركم القلــق مــن تأثــر عمليــات الخطــف تلــك عــى قدرتكــم جميع ـاً
بتزويــد العــامل (تغطيــة عادلــة وموضوعيــة) للمعانــاة الشــديدة التــي ميــر بهــا املدنيــون الســوريون ،باإلضافــة إىل الذيــن يقاتلــون
مــن أجــل مســتقبل حــر وعــادل لــكل الســوريني ،األمــر الــذي يــؤذي قضيــة الســوريني الســاعني لقيــام دولــة دميقراطيــة حــرة يف
وطننــا ســوريا.
وإننا يف هيئة األركان العامة نعلمكم ،أننا لن نوفر جهدا ً للتأكد من إيصال رسالتكم الهامة،
ـ والتــي نؤيدهــا بشــدةـ إىل كافــة قيــادات التشــكيالت والكتائــب العاملــة يف الداخــل الســوري ،والتــي نتشــارك معهــا قيــم الحريــة
والعدالــة والدميقراطيــة .وننــوه إىل أن رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء “ســليم إدريــس” ،قــد تابــع شــخصياً العديــد مــن حــاالت
دخــول الصحفيــن إىل األرايض الســورية ،وحــرص خاللهــا عــى تقديــم كافــة ســبل األمــن والحاميــة لهــم أثنــاء تأديتهــم لعملهــم
الصحفــي ،وعمــل عــى التأكــد مــن مغادرتهــم األرايض الســورية ســاملني .كــا رافــق املنســق الســيايس واإلعالمــي للجيــش الســوري
الحــر وعضــو االئتــاف الوطنــي “لــؤي املقــداد” شــخصياً ،العديــد مــن اإلعالميــن إىل داخــل ســوريا يف زيــارات ميدانيــة اســتمرت
عــدة أيــام ،ومــن بينهــم مراســلون تابعــون لــوكاالت وردت اســائها ضمــن رســالتكم (كالــوول ســريت جورنــال والديــي تلغـراف).
واليــوم ال يفوتكــم ،أنــه وبينــا يســتمر الجيــش الســوري الحــر يف القتــال لتحقيــق األهــداف األساســية للثــورة الســورية بالتزامــن مــع
املباحثــات السياســية ،كــا يحقــق تقدم ـاً كب ـرا ً يف معظــم املناطــق الســورية ،فإنــه يواجــه تح ـ ٍّد كبــر يف بعــض املناطــق املحــررة،
ومناطــق االشــتباك مــع النظــام وميليشــياته .حيــث لألســف تتواجــد عــدد مــن املجموعــات املســلحة التــي ت َّدعــي مســاندة الثــورة،
لكنهــا يف واقــع األمــر ،تقاتــل مــن أجــل أهــداف ال عالقــة لهــا بثــورة الســوريني وطموحاتهــم نحــو الحريــة ،ويف بعــض الحــاالت
ألهــداف شــخصية ،وهــو مايحــدث يف الكثــر مــن أماكــن النزاعــات.
إن هــذه املجموعــات ونظــام بشــار األســد وميليشــياته هــم الوحيــدون يف ســوريا ،الذيــن لهــم مصلحــة يف إخفــاء الحقيقــة والتعتيــم
كل مــن موقعــه -لــذا يعملــون عــى منــع وصــول الصــورة كاملــة إىل الــرأي العــام العاملــي ،يك ال يســاهم
اإلعالمــي عــى مــا يحصــل ٌ -
يف الضغــط عــى حكومتــه مــن أجــل تدخــل حاســم لوقــف نظــام بشــار األســد عــن االســتمرار يف جرامئــه ،ومســاعدة الشــعب
الســوري للوصــول إىل حريتــه.

طبعـاً بالرﻏــم مــن كل هــذه الظــروف فإننــا نعيــد التأكيــد عــى أن الجيــش الســوري الحــر بكتائبــه وتشــكيالته املختلفــة ،لــن يوفــر
جهــدا ً يف حايــة ودعــم الصحفيــن ليتمكنــوا مــن القيــام بدورهــم الهــام .كــا لــن يوفــر جهــدا ً لوقــف التجــاوزات التــي تطــال
الصحفيــن ـ بغــض النظــر عــن طريقــة تغطيتهــم لألحــداث ـ عــى أيــدي مجموعــات ﻏريبــة عــن ثقافــة الشــعب الســوري ،وســنبذل
قصــارى جهودنــا إلطــالق ﴎاح اإلعالميــن املحتجزيــن ـ كلــا أمكننــا ذلــك ـ منوهــن هنــا إىل أن نظــام بشــار األســد املجــرم ويف كثــر
مــن الحــاالت مل يكــن بريئـاً -بطريقــة مبــاﴍة أو ﻏــر مبــاﴍة -مــن اعتــداءات طالــت الصحفيــن والناشــطن الســلمين ،بــل وحتــﻰ
البعثــات الدوليــة التــي زارت ســوريا لتبيــان حقيقــة مــا يحصــل فيهــا ،مــع التذكــر ،بــأن رأس النظــام شــخصياً اعــرف يف آخــر
لقاءاتــه اإلعالميــة ،عــن تواجــد مجموعــات مســلحة تابعــة لــه بــن الثــوار ،وهــو بالتأكيــد يهــدف مــن خاللهــا إىل تشــويه صــورة
الثــورة أمــام الــرأي العــام العاملــي.
مــر ًة أخــرى نعــود ونؤكــد التزامنــا بحريــة شــعبنا ،وببــذل كل جهودنــا لتأمــن مســتقبل دميقراطــي لوطننــا ،متمنــن أن تصــل رســالتنا
هــذه ورســالة الســورين يف نضالهــم مــن أجــل الحريــة إىل الــرأي العــام العاملــي عــﱪ وســائل إعالمكــم املحرمــة ،والتــي لهــا يف
ضائرنــا كل التقديــر واالحـرام ،وعــى أمــل لقائكــم قريبـاً يف ســوريا حــرة دميقراطيــة بعــد ســقوط النظــام الديكتاتــوري املجــرم.
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