Obamas
og
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saudiernes
mod
Syrien

Med præsident Obamas planlagte besøg i Riyadh, Saudi Arabien,
i midten af marts måned, optrappes atter krigsplanerne for
regimeskift i Syrien. Ifølge en højtstående embedsmand fra
efterretningstjenesten forsøger saudierne at skabe indtrykket
af, at de atter er »på linje med Washington« for at bane vejen
for, at Kong Abdullah kan komme med et stærkt indlæg for
regimeskift, når den amerikanske præsident sætter sig sammen
med ham om adskillige uger. Kilden siger, at saudierne
promoverer idéen om at fusionere de Riyadh-støttede,
»moderate« islamistiske kæmpere med den sekulære Frie Syriske
Hær for at blive i stand til at føre krig mod både Assadregimet og de radikale elementer i ISIS og al-Nusra Front på
samme tid.
I løbet af den seneste uge har der fundet nogle vigtige møder
sted for at fremme denne dagsorden. I dag rapporterede David
Ignatius i Washington Post, at et antal mellemøstlige
spionchefer i sidste uge var i Washington for at deltage i
hemmelige møder om situationen i Syrien med den Nationale
Sikkerhedsrådgiver, Susan Rice. Hovedgæsten var Prins Mohammed
bin-Nayef, den saudiske indenrigsminister, som nu har
erstattet den skrantende Prins Bandar bin-Sultan som chef for
det saudiske program for hemmelige operationer i Syrien.
Efterretningschefer fra Tyrkiet, Jordan, Qatar og andre
regionale allierede deltog ligeledes i møderne, der strakte
sig over to dage. Ignatius rapporterede, at »Kilder sagde, at
disse lande indvilgede i at koordinere deres hjælp, så den går
direkte til moderate kæmpere, snarere end at sive bort til
ekstremister i al-Nusra Front, en underafdeling af al-Qaeda,
og til Den islamiske stat Irak og Syrien (ISIS) …
Efterretningscheferne diskuterede, hvorvidt de skulle levere

mere avancerede våben til oprørerne, såsom antiluftskyts, der
affyres fra skulderen. Saudierne har lagre af sådanne våben og
er klar til at udskibe dem, men de vil have støtte fra
Obamaregeringen, som fortsat er tilbageholdende med at give
det formelle OK.«
I sidste weekend fandt der et todages møde sted i Gaziantep,
Tyrkiet, tæt ved den syriske grænse, med deltagelse af 30
ledere fra den Frie Syriske Hær, som udgør Den øverste
Militærkommando. Mødet, som blev koordineret med
begivenhederne
i
Washington,
reorganiserede
FSA’s
militærkommando og erstattede general Salim Idriss med AbdulIllah al-Bashir. Gen. Al-Bashir er udstationeret i Quneitra in
det sydlige Syrien. Han var afhopper fra Den syriske Hær i
2013. Hans stedfortræder er oberst Haitham Afiseh, fra Idlibprovinsen i det nordlige Syrien. Ifølge Ignatius arbejder de
to kommandører tæt sammen med De syriske revolutionæres Front,
som ledes af Jamal Maarouf. Maarouf mødtes i sidste uge inde i
Syrien med Ahmad al-Jarba, den saudisk-støttede leder af den
syriske oppositionskoalition.
I henhold til en rapport i dagens Washington Post blev Idriss
afsat pga. sine tætte relationer til Qatar. Al-Bashir støttes
af saudierne, ligesom også oppositionens »forsvarsminister«,
Assad Mustafa, er det. Mustafa, en tidligere landbrugsminister
i Assad-regeringen, som trak sig tilbage til Kuwait, gik med i
oppositionen sidste år og leder nu koordineringen af
våbenstrømmen til oprørerne.
I dag rapporterede Wall Street Journal, at iflg. »rådgivere
til de saudiske kongelige« er Prins Bandar bin-Sultan blevet
erstattet som chef for de hemmelige syriske operationer af to
højtstående prinser, Prins bin-Nayef og Prins Miteb bin
Abdullah, søn af Kong Abdullah og chef for den saudiske
Nationalgarde. Avisen rapporterede, at Prins bin-Nayef står
både udenrigsminister John Kerry og CIA-chefen John Brennan
nær, som mødte bin-Nayef første gang i 1999, da han afsluttede
sin rundrejse som chef for CIA’s kontor i Saudi Arabien.

For yderligere at fremme den saudisk-ledede indsats for igen
at trække USA ind i lejren for regimeskift, vil Gruppen til
støtte for Syrien, en NGO, som er baseret i USA og Canada, og
som har eksklusiv licens fra udenrigsministeriet til at rejse
finansielle midler og yde ikke-dødbringende hjælp [sic! –red.]
til FSA, udføre lobbyvirksomhed i næste uge til fordel for
øget amerikansk involvering i bevæbning og træning af de
syriske oprørere.

