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 بسم هللا الرمحن الرحيم

  جواب سؤال

  زيارة أوباما للسعودية وتداعيا�ا على سوريا

على للجيش ألصّدق ا-لس العسكري ا: "8/3/2014يف " أ ف ب"نشر موقع احلياة نقال عن وكالة األنباء الفرنسية  :السؤال
، وجاء ذلك يف إطار ..."دريسإانه بدًال من اللواء سليم السوري احلر على تعيني العميد عبد اإلله البشري النعيمي رئيسًا هليئة أرك

وقد تزامن مع هذه ... ، وتضمن هذا االستكمال تعيينات أخرى يف هيئة األركان..."استكمال هيئة ا-لس العسكري األعلى"
ذه التغيريات واألنباء املسربة هل هل: والسؤال هو: األحداث أنباء تسربت عن إغالق تركيا مكاتب االئتالف واحتمال نقلها إىل القاهرة

وما عالقة بزيارة أوباما وخباصة إىل السعودية أواخر هذا الشهر ملا للسعودية من دور يف جبهات القتال يف سوريا وخباصة اجلبهة اجلنوبية؟ 
  .املقصود بإغالق املكاتب؟ وجزاك هللا خرياً 

مال هيئة ا-لس العسكري األعلى بإعفاء اللواء سليم إدريس وتعيني إن زيارة أوباما للسعودية أواخر هذا الشهر واستك :اجلواب
العميد عبد اإلله البشري مكانه مها مساران يلتقيان يف اخلطوط العريضة للسياسة األمريكية يف سوريا، ولكن خيتلفان من حيث التفاصيل، 

  :فلكل منهما مسار حيقق أغراضاً معينة، وللتوضيح نبني ما يلي

  :الشهر ذانسبة لزيارة أوباما إىل املنطقة وخباصة السعودية يف أواخر هبال: أوالً 

نقال عن بيان نشره مكتب السكرتري ) 21/1/2014آي آي يب دجييتال صفحة لوزارة اخلارجية األمريكية يف (أوردت  - 1
اركة يف قمة األمن النووي لبحث مارس يف هولندا للمش/آذار 25 -24الصحفي للبيت األبيض ذكر فيه أن الرئيس أوباما سيكون يف 

 26وسوف ينتقل إىل بروكسل يف .. التقدم احلاصل يف تأمني سالمة املواد النووية وااللتزام باختاذ خطوات مستقبلية ملنع اإلرهاب النووي
 27للقاء البابا فرانسيس يف وأن يواصل جولته إىل الفاتيكان ... مارس حلضور مؤمتر القمة بني الواليات املتحدة واالحتاد األورويب/آذار
، أي بعد أكثر من عشرة أيام أصدر مكتب 3/2/2014ويف ... وجيتمع مع الرئيس اإليطايل ورئيس الوزراء اإليطايل... مارس/آذار

اململكة كجزء من املشاورات املنتظمة بني بلدينا سوف يتوجه الرئيس أوباما إىل : "السكرتري الصحفي يف البيت األبيض بيانا قال فيه 
ويتطلع الرئيس قدما إىل البحث مع العاهل السعودي يف العالقات املتينة بني : "وأضاف البيان..." مارس/ العربية السعودية يف آذار

اخلليج، ن الواليات املتحدة واململكة السعودية، إضافة إىل مناقشة التعاون القائم بني البلدين الرامي إىل تعزيز املصاحل املشرتكة املتصلة بأم
وتأيت زيارة الرئيس إىل . واألمن اإلقليمي، والسالم يف الشرق األوسط، ومكافحة التطرف العنيف، والقضايا املتعلقة باالزدهار واألمن

آي آي يب دجييتال صفحة لوزارة ". (اململكة العربية السعودية يف أعقاب جولة أوروبية له تشمل كال من هولندا وبلجيكا وإيطاليا
  ).3/2/2014ية األمريكية اخلارج

  .27/3/2014يتضح مما سبق أن زيارة السعودية ستكون يف أواخر هذا الشهر أي بعد زيارة أوباما إليطاليا يف 

الرئيس األمريكي سيتباحث مع العاهل "أ�ا تلقت بيانا يفيد بأن  3/2/2014نشرت صفحة سي إن إن األمريكية يف  - 2
سط خالفات بني واشنطن والرياض بشأن االتفاق الذي مت التوصل إليه مؤخرا حول الربنامج النووي آذار املقبل و /السعودي يف مارس

أيا كانت اخلالفات يف وجهات النظر : "ونقلت الصفحة تصريح املتحدث باسم البيت األبيض جاي كارين حول ذلك قوله". اإليراين
  ".ة جدابيننا فهذا ال يبدل بشيء واقع أ�ا شراكة هامة جدا ووثيق
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العربية : "أن جاي كارين الناطق الرمسي للبيت األبيض قال يف مؤمتره الصحفي) فرباير/شباط 3الواشنطن بوست، (ونشرت 
حيث  السعودية مقرّبة للواليات املّتحدِة، ولدينا عالقة ثنائية واسعٌة وعميقٌة وتغطي قضايا واسعة، ويَتطّلُع الرئيس بشغف لتلك الزيارة،

ومهما كانت االختالفات اليت ميكن أن تكون بيننا فإن هذا ال يغري من حقيقة أّن هذه ... تلك القضايا يف اجتماعاتهسُتبحث كل 
  .".شراكة مهمة ووثيقة جداً 

أن الرئيس األمريكي باراك أوباما يعتزم زيارة اململكة العربية  1/2/2014األمريكية يف » وول سرتيت جورنال«وذكرت صحيفة 
الل الشهر املقبل لعقد قمة مع العاهل السعودي امللك عبد هللا بن عبد العزيز، لتهدئة العالقات املتوترة بينهما بسبب السعودية خ

وعدم استعدادها للتدخل السياسات اليت تتبناها اإلدارة األمريكية جتاه منطقة الشرق األوسط وبالتحديد إزاء الربنامج النووي اإليراين 
هلية السورية، ونقلت الصحيفة عن أحد املسؤولني العرب أن هذه القمة ستكون بالغة األمهية، وأ�ا ¤دف احلرب األ العسكري يف

  .»ختص عالقة متدهورة وثقة متقلصة«حتقيق املواءمة بني السياسات األمريكية والسعودية مضيًفا أن الزيارة 

ارة يف بيان صدر بعد أكثر من عشرة أيام من صدور بيان زيارة وهذا يعين أن هناك أموراً دفعت أمريكا لتضيف السعودية إىل الزي
 :وملعرفة هذه األمور ودوافعها نستعرض ما يلي! أوباما املقررة إىل املناطق الثالث األوروبية

ف الذي كاد يصل إىل إطالق يد إيران يف املنطقة، مث موق 24/11/2013إن تقارب أمريكا مع إيران بعد االتفاق النووي يف  - أ
كل ذلك أثّر يف السعودية وخباصة إطالق يد إيران ... أمريكا من األحداث يف سوريا الذي اتضح منه الدعم لبشار مباشرة وغري مباشرة

يف املنطقة، ومعروف عن إيران استعماهلا الناحية املذهبية يف كل بلد هلم صلة مذهبية به، وذلك إلثارة التوترات يف ذلك البلد، 
وهي ختشى من حتركات إيران يف املنطقة الشرقية من ... ما حدث يف البحرين ويف العراق ويف سوريا ولبنان واليمنوالسعودية ترى 

كل هذا جعل السعودية تتوتر وتسحب عضويتها يف جملس األمن حمتجة على تصرفات ا-تمع ... السعودية فتؤثر يف زعزعة أمن احلكم
و الواليات املتحدة، هذا فضًال عن تصرحيات بعض مسئويل السعودية بانتقادات موجهة الدويل، واملقصود بطبيعة احلال عندها ه

  ...ألمريكا حول مواقفها

إن ما تقوم به السعودية من إمداد األسلحة للثائرين يف املنطقة اجلنوبية من سوريا أي عن طريق األردن، وخباصة تلك  - ب
فقد ... األردن ملراقبة األسلحة للثوار جنوب سوريا، هذه الشحنات تزعج أمريكا الشحنات اليت تتجاوز غرفة التنسيق األمريكية يف

طنا  15كل أسبوع يصل (، تقريراً للصحايف جورج مالربونو جاء فيه أنه يف 28/10/2013الفرنسية يف » لو فيغارو«نشرت صحيفة 
لحة بتمويل سعودي من األسواق السوداء يف أوكرانيا وبلغاريا من األسلحة إىل خمازن اجليش السوري احلر، مشريًا إىل أنّه يتم شراء األس

خالل األشهر الستة األوىل من العام «، ويلفت التقرير كذلك إىل أنه )قبل أن يتم نقلها بطائرات سعودية إىل مطارات يف جنوب األردن
وقد نشرت جريدة السفري ... »طريق األردن األسد عن) الرئيس السوري بشار(احلايل، مت توصيل ستمئة طن من األسلحة إىل معارضي 

كانون الثاين املاضي، هبطت ثالث طائرات شحن عسكرية سعودية يف املفرق حاملة معها أسلحة،   29ويف : (... 21/2/2014يف 
عريب ويقول مصدر ... وأجهزة اتصال مشفرة، وصواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة خفيفة، وعربات مصفحة» الو«من بينها صواريخ 

: ، وأضافت أيضا..)إن األمريكيني ال يزالون يرتددون يف تقدمي منظومة صواريخ صينية الصنع ومتطورة إىل املعارضة السورية املسلحة
وتقول مصادر أمنية غربية وعربية متقاطعة إنه خالل معركة الغوطة الشرقية، واألسابيع اليت تلتها، نقل السعوديون عرب مطار املفرق (

طنًا من األسلحة احلدود األردنية السورية يف ممرات  15وعربت أسبوعيًا قوافل حتمل . من األسلحة مت شراء بعضها يف أوكرانيامحوالت 
" السفري"، وما يدل على وصول أسلحة ما نشرته .)مركزاً يف املنطقة املمتدة حنو الغوطة الشرقية 15عرب البادية إىل مراكز يتجاوز عددها 

اليت أصبحت " فرقة الريموك"غالبية الفصائل املسلحة يف درعا، قد اجتمعت أمس، وقررت التوحد حتت راية (ن أن م 6/2/2014يف 
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أن توحيد املسلحني مت بالتزامن مع : (، وأضافت")كتيبة املدرعات"و" الرباء بن مالك"و" درع اجلنوب"كتيبة ولواء، أبرزها   14تضم 
  )...، بقيادة مخس غرف عمليات، تتوزع على كامل حمافظة درعا"جنيف حوران"مى معركة أطلقوها يف جنوب سوريا، حتت مس

وكل هذا يوجد إزعاجًا ألمريكا الحتمال خروج بعض الثائرين يف اجلبهة اجلنوبية عن طوعها، وخباصة وأن يف السعودية قوى تتبع 
كل هذا جعل أمريكا ... اإلجنليزية ةروف يف السياساإلجنليز وتسري على خطوا¤م من حيث التشويش على خمططات أمريكا كما هو مع

بإنشاء جبهة ثوار  2013كانون األول   13ومع أن أمريكا قامت يف ... ختشى من النشاط السعودي يف اجلبهة اجلنوبية يف سوريا
وريا، إال أن أمريكا تأخذ التابعة للجيش السوري احلر وفرعها األساس يف اجلنوب، وذلك رداً على حتركات السعودية يف جنوب س ياسور 

  .حتركات السعودية يف اجلنوب مأخذ اجلد وخباصة تلك التحركات اليت تتجاوز التنسيق مع الغرفة األمريكية يف األردن

مث إن هناك عامًال آخر، فإن العائلة السعودية وإن كانت حاليًا تقاد من رجال اإلجنليز امللك عبد هللا وأعوانه، ولكن فيها   - ج
رجاًال حمسوبني على أمريكا، وأمريكا حباجة إىل أن ال يربز عداؤها للسعودية من باب احملاولة لتنمية رجاال¤ا هناك وإعادة احلكم كذلك 

  ...إىل نفوذها كما كان يف عهد امللك فهد، ويف الوقت نفسه فإن رجال أمريكا يف العائلة املالكة مهتمون حبسن العالقة مع أمريكا

وقد انتقلت هذه الرغبة إىل إجراءات عملية من الطرفني كخطوات ! لطرفني جتمعهما رغبة يف حسم اخلالفوهكذا فإن ا - 3
  :متهيدية لزيارة أوباما املتوقعة يف أواخر هذا الشهر، وقد كانت إجراءات الطرفني على النحو التايل

، وبطبيعة "3/2/2014االقتصادية "، )ني للتيارات املتطرفةقانون معاقبة املقاتلني يف اخلارج واملنتم(أما السعودية فإ�ا أصدرت  - أ
أي بالتزامن مع قرار أوباما بإحلاق السعودية إىل جدول  3/2/2014احلال املقصود بذلك القتال يف سوريا، وقد صدر هذا القانون يف 

قد التقى مع وكالة ) وزير الداخلية(بن نايف  هذا باإلضافة إىل أن األمري حممد... وكل ذلك إرضاًء ألمريكا! زيارته كما ذكرناه آنفاً 
فقد نقلت شبكة ... املخابرات املركزية األمريكية ورؤساء استخبارات آخرين يف واشنطن ملناقشة جمموعة من القضايا، منها قضية سوريا

ربعاء ألألمن الداخلي اسوزان رايس مستشارة األمن القومي وليزا موناكو مستشارة ا جتمعتا: (24/2/2014رؤية اإلخبارية يف 
عن املتحدثة باسم جملس األمن القومي  ناملاضي مع األمري حممد بن نايف وزير الداخلية السعودي، وقد صدر عقب هذا االجتماع بيا

بتعزيز تبادلوا أيضا وجهات النظر يف القضايا اإلقليمية وأكدوا االلتزام ”األمريكي كيتلني هايدن أوضحت فيه أن املسؤولني الثالثة 
  ).التعاون بيننا يف طائفة من االهتمامات املشرتكة

، وكانت 2014يناير /وكانون ثان 2013نوفمرب /يف تشرين ثان: أما أمريكا فقد أرسلت كريي مرتني يف األشهر األخرية - ب
ي عزم أمريكا على عدم مساحها هذه الزيارات لطمأنة املسئولني السعوديني من ناحية سياسة أمريكا املتعلقة بإيران وسوريا، وكرر كري 

يب يب . (وكان كريي قد ذكر قبيل االجتماع بأن السعودية تلعب دورا رئيسيا يف املنطقة العربية. إليران باحلصول على السالح النووي
  ).06/11/2013سي الرتكية 

التوتر من اجلانبني وطمأنة آل سعود  مث جاءت زيارة أوباما للسعودية اليت تأيت على أعلى مستوى إلصالح ذات البني وختفيف - 4
يقلقهم ما جيري يف سوريا إال بقدر ما ميكن أن على نظامهم الذي خيشون عليه، وليس على شيء آخر، فهو فقط ما يقلقهم، وال 

، "2، 1"ينعكس ذلك على نظامهم، وهلذا فلم ينصروا أهل سوريا وأرادوا أن حتسم أمريكا موضوع النظام السوري يف مؤمتر جنيف 
اللذين أيدمها آل سعود، وبذلك يتخلصوا من تداعيات الثورة السورية، فاالهتمام هو بالعروش وليس بدماء املسلمني ونصرهم يف 

  ...سوريا
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ع السعودية، والتوضيح هلا أن تقار¼ا مع إيران وموقفها يف سوريا غري موجه لزعزعة احلكم السعودي، فالزيارة هي لتخفيف التوتر م
وأمريكا تعلم أن مركز التنبه عند آل سعود هو أن ال يتأثر حكمهم يف السعودية، وال ُتصبح كراسيهم شاغرة، فهذا الذي يهمهم، وهو 

  ...افوق فوق ما يهمهم عدد القتلى واجلرحى يف سوري

ومع أنه من احملتمل أن يعرج أوباما خالل زيارته للمنطقة على أماكن أخرى، إال أن املتوقع هو أن تكون زيارة أوباما للسعودية هي 
وسيحاول أوباما أن يطمئن حكام السعودية بأن كراسيهم حمفوظة وأن عالقته مع إيران والعراق ويف سوريا ولبنان واليمن ... بيضة القبان

، وهو سيثين يف هذا ا-ال على خطوات السعودية يف قرارا¤ا "اإلرهاب"وجهة ضد احلكم السعودي، بل هي ضد ما يسمى ليست م
  ...مبنع السعوديني من الذهاب للقتال يف سوريا

ى فاألمر عل... أما بالنسبة ملوضوع تنحية سليم إدريس وما ُأضيف عن إغالق بعض املكاتب ونقلها إىل القاهرة: ثانياً 
  :األرجح هو على النحو التايل

للمعارضة السورية املسلحة يف  ، وممثالً اعسكريً  اقياديً  550- 260م، اجتمع ما بني 2012ديسمرب /كانون األول  7يف  - 1
انتخاب  تركيا، كما حضر االجتماع مسؤولون أمنيون من الدول الغربية والعربية، وكان الدور الفاعل هو للواليات املتحدة األمريكية، ومتّ 

جملس عسكري جديد مكون من ثالثني قائدًا للجيش احلر، وانُتخب العميد سليم إدريس رئيسًا جديًدا للجيش احلر، وأصبح رئيًسا 
  ).2012ديسمرب /كانون األول  7اسوشيتد برس، ). (SMC(للمجلس العسكري األعلى 

وقالت الصحيفة " باراك أوباما تراهن على سليم إدريساإلدارة األمريكية برئاسة "أن  7/5/2013ذكرت واشنطن بوست يف  - 2
املسؤولة واملعتدلة كانت العامل الذي جعل اإلدارة تراهن  األمريكية اجلديدة حيث إن مواقفه حجر الزاوية يف اسرتاتيجية اإلدارة: "بأنه
من التدخل يف سوريا وطلب دعم أمريكا من ىل الرئيس أوباما أبدى تفهمه ملوقف أمريكا من حذرها إرسل رسالة أ"وذكرت أنه ". عليه

ففي هذه احلال ال ميكن أن تتم إقالة إدريس بدون علم منها ". ناحية مالية وعينية وتدريبية وأبدى استعداده ملواجهة اجلماعات اجلهادية
سه العسكري كما هي اليت صنعت أل�ا هي اليت عينته وكانت تراهن عليه ليقدم هلا اخلدمات وهي اليت صنعت جمل. بل بدون إيعاز منها

  .االئتالف

مل ينجح سليم إدريس يف كسب أي جبهة من جبهات الثوار ومل يستطع أن يؤلف له جبهة يف الداخل رغم حماوالته، بل هو  - 3
يف  مل يتمكن من منع مقاتلي اجليش السوري احلر، وبعض الكتائب، من االنضمام إىل املقاتلني اإلسالميني، فقد ذكرت رويرتز

مث إن ". انضمام املقاتلني ليس كأفراد فقط، بل وككتائب كاملة من جمموعات صغرية، لكنها قوية: "عن هذا االنضمام 30/9/2013
الذي زاد الطني بلة بالنسبة ألمريكا هو استيالء اجلبهة اإلسالمية على معرب حدودي، وعلى مستودعات أسلحة من خمازن اجليش 

األمريكية أن مسئولني أمريكيني أكدوا أن / تامي/وقد ذكرت جملة ... 2013ديسمرب /الغرب، يف كانون األولالسوري احلر املدعوم من 
يف سياق تقرير أوردته على موقعها اإللكرتوين يف  -قائد اجليش السوري احلر سليم إدريس فر من سوريا، ونقلت ا-لة األمريكية 

وكأن تصرفات ، ...)ن إدريس هرب من سوريا إىل تركيا ومن مث سافر إىل قطرإ(قوهلم  -عن مسئولني أمريكيني  12/12/2013
ويظهر أن األمريكيني أزعجتهم حادثة اهلجوم على مستودعات مساعدا¤م اليت أودعوها لديه، وكانت أمريكا . سليم إدريس مل تعجبهم

 .عرتفوا باالئتالف ومل يعلنوا قبوهلم مبشروعهاقد وضعت شرطاً أال تصل إىل أيدي الثوار الذين مل يعلنوا السري معها ومل ي

بالنسبة إىل سليم إدريس فإن أمريكا هي اليت عّينته، كما ذكرنا آنفاً، وقد راهنت عليه أن جيعل للجيش احلر مكانة يف داخل  - 4
و مل يستطع أن يضم فصائل غري أن رها�ا كان خاسراً، فه... سوريا بأعمال الفتة للنظر يضم من خالهلا بعض الفصائل للجيش احلر

مث الذي فاقم املسألة أنه مل ! للجيش احلر يف الداخل، بل مل يستطع احملافظة عليه دون نقصان حيث تركته أعداد وانضمت للفصائل
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ىل يستطع احملافظة على سالحه الذي زودته به أمريكا، فاستولت على خمازن أسلحته الفصائل األخرى، وأشيع أن سليم إدريس فرَّ إ
وهكذا فقد فشلت أمريكا عن طريق سليم إدريس يف أن جتعل للجيش احلر جذوراً يف الداخل ذات شأن، . قطر ما أزعج أمريكا أكثر

وأمريكا كانت تراهن على هذا األمر ألن صنائعها يف االئتالف هم يف اخلارج، فكانت تظن أن اجليش احلر يستطيع أن يركز نفسه يف 
يقوم ¼ا، ولكن رها�ا كان خاسرا كما قلنا، فقررت البحث عن قائد غريه له جذور داخلية من حيث النسب،  الداخل بعمليات مؤثرة 

كعشرية أو قبيلة، وله جذور داخلية من حيث األعمال القتالية على األرض، فكان أن وقع نظرها على عبد اإلله البشري، فعينته مكان 
من حمافظة إدلب يف الشمال،   عفيسةعسكري قرارًا بذلك، كما ُعّني العقيد هيثم ، وأصدر ا-لس ال16/2/2014سليم إدريس يف 

كنائب عن البشري، وتأمل واشنطن أن يتمكن البشري يف اجلنوب وهيثم يف الشمال من حتسني تنسيق اجلبهتني بإجياد قواعد هلما يف 
عّينون حديثا للعمل بشكل وثيق مع

ُ
جبهة ثوار سوريا، اليت يرأسها مجال معروف، وتأمل واشنطن  الداخل، وقد استعد هؤالء القادة امل

أيضا باستخدام عالقات البشري يف جنوب البالد لتشكيل قوة يف الداخل على األرض تكون ركيزة يف الداخل لالئتالف يف اخلارج، ويف 
  .الوقت نفسه تضبط الثائرين يف اجلنوب املدعومني من السعودية

ردة فعل غاضبة فاّ¤م اجلربا رئيس االئتالف بالدكتاتور، وأصدر بيانًا باسم قادة اجلبهات  لبدايةوقد أظهر سليم إدريس يف ا
ن قادة التشكيالت ال يثقون به وا¤موه بالفساد إ: "وا-الس العسكرية حمّمال اجلربا املسؤولية عن قرار ا-لس العسكري األعلى وقال

مع العلم أن اجلربا ومن معه ال يستطيعون أن يتخذوا أي قرار بدون ) 17/2/2014أ ف ب (". املايل وبأنه رشى املوقعني على القرار
  ...!موافقة أو إيعاز من أمريكا

، لقد هدأ إدريس بعد ذلك، وخباصة عندما ُنشرت يف  أن رئيس االئتالف السوري، أمحد اجلربا (أنباء عن  6/3/2014على كلٍّ
والقائد الثوري للجبهة اجلنوبية ورئيس ا-لس الثوري العسكري يف درعا، اتفقوا على أن يقدم وزير  والقادة العسكريني اخلمسة يف األركان

كما اتفق القادة على أن يقدم اللواء سليم إدريس .. .الدفاع أسعد مصطفى استقالته إىل رئيس االئتالف، ويعترب نوابه حبكم املستقيلني
ويُعنيَّ مستشاراً لرئيس االئتالف للشؤون العسكرية، إضافة إىل توسعة ا-لس العسكري األعلى استقالته من رئاسة هيئة األركان العامة، 

  )..وزيادة عدد أعضائه

" أ ف ب"، حيث نشر موقع احلياة نقال عن وكالة األنباء الفرنسية 6/3/2014تأكيد خلرب  8/3/2014مث تبع ذلك هذا اليوم 
على للجيش السوري احلر على تعيني العميد عبد اإلله البشري النعيمي رئيساً هليئة أركانه ألصّدق ا-لس العسكري ا: "8/3/2014يف 

  ...".دريسإبدًال من اللواء سليم 

اجلديد هو من أبناء قرية الرفيد " اجليش السوري احلر"إن العميد الركن املظلي عبد اإلله البشري النعيمي رئيس هيئة أركان  - 5
، وهو أحد وجهاء عشرية النعيمي اليت )إسرائيل(حتتلها  على احلدود مع مرتفعات اجلوالن اليت) جنوب غرب(السورية  القنيطرةمبحافظة 

عمل على تأسيس ، ومنذ ذلك التاريخ 2012متوز /السوري يف يوليو قوات النظاموقد انشق البشري عن . تعد من أكرب عشائر سوريا
يف حمافظة القنيطرة، قبل أن يتسّلم رئاسة العمليات هناك وبالتايل رئاسة ا-لس العسكري فيها الحقاً، " اجليش احلر"وتشكيل نواة 

من الريف اجلنويب للمحافظة % 90حيث قاد غرفة العمليات بنفسه ونظم اخلطط العسكرية اليت سامهت يف السيطرة على أكثر من 
تلقى قرار ا-لس العسكري "وجاء يف بيان لرئيس االئتالف أمحد اجلربا تعليقًا على قرار ا-لس العسكري أن االئتالف . تهحتت قياد

األعلى بتعيني العميد الركن عبد اإلله البشري يف منصب رئيس أركان اجليش السوري احلر والعقيد هيثم عفيسة يف منصب نائب رئيس 
  ).وكاالت+ اجلزيرة ". (حاألركان مبزيد من االرتيا 
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وهذه الصفات للبشري حيث هو من عشرية يف اجلنوب، وقائد ميداين على األرض هي اليت جعلت أمريكا تعينه أمًال منها يف أن 
  .وسيخيب بإذن هللا أملها يف ذلك كما خاب أملها من قبل، وهللا عزيز حكيم... يستطيع إجياد جذور داخلية لصنائعها يف اخلارج

  ...:أما إغالق بعض املكاتب يف تركيا وحبث نقلها إىل القاهرة: اً ثالث

، وكان موقع بانوراما الشرق األوسط يف 12/2/2014" كلنا شركاء"نعم، قد وردت أنباء حول ذلك يف موقع 
  ...قد أشار أيضا إىل إغالق بعض املكاتب كذلك يف تركيا 5/2/2014

 25/2/2014ت ونفيت تلك األنباء كما جاء يف جريدة الشرق األوسط بتاريخ ولكن هذه األنباء مل تستمر طويًال بل عاد
احلكومة الرتكية طلبت من االئتالف نقل «األنباء عن أن » الشرق األوسط«يف تركيا خالد خوجا نفى لـ» االئتالف السوري«ممثل (...

ية الرتكية أكدوا خالله أن أعضاء االئتالف موضع اجتماع حصل أمس بينه وبني ممثلني عن اخلارج«، كاشفا عن »مقره إىل القاهرة
  .)»ترحيب يف تركيا انطالقا من موقف مبدئي يرتبط بدعم نضال الشعب السوري ضد الديكتاتورية

عالمية لالئتالف السوري إلقالت السيدة ¼ية مارديين املستشارة ا( 24/2/2014باريس يف  - وكما جاء أيضا يف موقع روزنة
كومة الرتكية مل تغلق مكاتب االئتالف يف تركيا، وأكدت مارديين يف اتصال خاص مع راديو روزنة أن هذا اخلرب جاء يف املعارض، أن احل

، وروج هلا مواقع تابعة للنظام السوري، وأوضحت مارديين أن 2إطار محلة بدأها النظام السوري ضد االئتالف قبل انعقاد جنيف
يف تركيا، نتيجة معلومات عن ¤ديدات من داعش ومن النظام السوري مت " فلوريا"إىل منطقة " يبرجل"االئتالف نقل مكاتبه من منطقة 

هي اليت جعلت االئتالف ينقل مكتبه إىل مكان أكثر هدوءًا بعد أن كان يف منطقة  ةنقلها من احلكومة الرتكية، وأن الدواعي األمني
  .).مكتظة بشريا

فعًال ولكن انتقال من مكان إىل مكان داخل تركيا مث مت عمدًا الرتكيز على نقل  فيبدو أن ما أشيع حول املوضوع قد حصل
االئتالف بشكل كامل من تركيا، وذلك لتوجيه رسالة إىل االئتالف وا-لس الوطين لينضما معًا مرة أخرى، وإال فسينقلون من تركيا إىل 

يبعدهم عن سوريا، فهو مبثابة مو¤م، ويكون مبثابة إجياد ائتالف بديل هلم يف القاهرة، وبطبيعة احلال فإن انتقاهلم هو أمر خميف هلم ألنه 
! وقد آتت هذه األنباء اليت تسربت أكلها، فقد أعلن ا-لس الوطين إعادة حلمته مع االئتالف! القدامى إىل القاهرة" طرد"تركيا بعد 

فرباير يف  28و 27مجلس الوطين السوري يف اجتماعها يومي قررت األمانة العامة لل" 1/3/2014فقد نشرت وكالة فرانس برس يف 
  ."اسطنبول، عودة كتلة ا-لس الوطين بكافة مكونا¤ا إىل صفوف االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية

دعو إىل مزيد هذا على األرجح هو ما أراه حول جواب سؤالك بنقاطه الثالث، وحنن نتابع املوضوع، وإن وجدنا ما ي: رابعاً 
  .بيان وتوضيح فسنفعل إن شاء هللا، وهو سبحانه اهلادي إىل سواء السبيل
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