الدكتور رضون زيادة يلتقي رئيس هيئة األركان المشتركة في الجيش السوري الحر

التقى الدكتور رضوان زيادة المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية واالستراتيجية بالسيد العميد عبداإلله البشير
رئيس هيئة األركان المشتركة في الجيش السوري الحر في استانبول في  16آب /أغسطس  2014لمناقشة خطة التحول
الديمقراطي ،الخطة التي نشرها بيت الخبرة السوري بالتعاون مع المركز السوري للدراسات السياسية واالستراتيجية والتي
تُبيُّنُ بالتفصيل رؤية المعارضة السورية للتحول الديمقراطي في سوريا.
تعلق ِّة بإعادة هيكلة األجهزة األمنية وإنشاء جيش وطني حديث .واتفق الدكتور رضوان والعميد
تر َّكزَ النقاش على التوصيات ال ُم ِّ
عبد اإلله البشير على ضرورة اتخاذ خطوا ٍ
ت جادة تهدف إلى تقوية كتائب الجيش الحر وتدعيمها على األصعدة اإلدارية
حوار سياسي معها،
والمالية والعسكرية أهمها تحديد أطر العالقة بين هيئة األركان وكتائب الجيش السوري الحر ،وفتح
ٍ
باإلضافة إلى دراسة ميزانية مالية لتوفير الموارد المالية الالزمة.
كما أ َّكد الدكتور رضوان والعميد عبد اإلله على أهمية الدور اإلعالمي والتغطية اإلعالمية في المعركة ضد النظام السوري.
ودَ َعوا أيضا ً إلى العمل على تطوير بنية إدارية لتحديد المراكز والمناصب في الجيش الحر وتنظيمها .وفي الختام أكد الدكتور
رضوان ضرورة العمل للحصول على االعتراف الرسمي بالجيش السوري الحر من قبل كافة أصدقاء الشعب السوري.
يُذك َُر َّ
كرئيس لهيئة األركان خلفا للسيد العميد سليم إدريس في ظروف غاية في الصعوبة
أن السيد البشير كان قد استلم منصبه
ٍ
فيما يتعلق ب هيكلية األركان وعالقتها مع مؤسسات المعارضة المختلفة ،ونقص التمويل والتسليح الضروري لصمود الجيش
الحر على جبهتين  :جبهة التحرير ضد قوات نظام بشار االسد وجبهة اإلرهاب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية الذي زاد نشاطه
وحضوره بشكل مكثف خالل الشهور االخيرة.
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