Tyrkiet og Saudi-Arabien vil
sabotere våbenstilstand i
Syrien
29. februar 2016 – Generalløjtnant Sergei Kuralenko, chef for
det russiske militære koordinationscenter i Latakia, sagde i
går, at, ikke alene var der indløbet rapporter om, at Tyrkiet
havde skudt ind over grænsen ind i Tel Abyad, men også, at
skønsmæssigt 100 militante kæmpere var krydset over grænsen
fra Tyrkiet og ind i Syrien for at tilslutte sig et ISISangreb på landsbyen. Tel Abyad, der ligger omkring 70 km øst
for Kobani, blev tilbageerobret af det kurdiskanførte Folkets
Beskyttelsesenheder (YPG) og hermed allierede arabiske
militser i juni måned 2015. Den russiske rapport kom
tilsyneladende fra YPG, der hævdede at have slået ISISangrebet tilbage.
Den russiske viceudenrigsminister Sergei Ryabkov udstedte i
dag en ligefrem advarsel til, og om, Tyrkiet. Det er meget
farligt, at Tyrkiet »ikke har forladt ideen om angreb hen over
grænsen … for at skabe visse zoner på syrisk territorium langs
den tyrkiske grænse«, sagde Ryabkov. »Vi har tidligere set
eksempler, hvor følelserne rent faktisk løb af med dem, der
traf beslutningerne i Tyrkiet.« Hvis dette skulle ske under
våbenstilstanden, »kunne det udvikle sig til en tidsindstillet
bombe, der ville afstedkomme, ikke en forsinket, men en
omgående handling. Jeg ønsker at advare mine tyrkiske kolleger
imod dette«, sagde han.
Unavngivne tyrkiske regeringsfolk benægtede, at de skulle have
beskudt Tel Abyad; men i dag indrømmede andre derimod, at der
var blevet skudt hen over grænsen ind i Azaz og hævdede, at
deres mål er ISIS og ikke de kurdiske YPG-styrker, der er
omfattet af våbenstilstanden.

Den saudiske udenrigsminister Adel al-Jubeir anklagede også
Rusland og den syriske regerings luftvåben for at overtræde
våbenstilstanden og sagde, at Riyadh diskuterede spørgsmålet
med internationale magter. Under en pressekonference med den
danske udenrigsminister [Kristian Jensen] i Riyadh sagde alJubeir, at der ville foreligge en »Plan B«, hvis det blev
klart, at den syriske regering og dens allierede ikke var
seriøse mht. våbenstilstanden, selv om han ikke kom med nogen
detaljer. Virkeligheden er den, at saudierne ikke har magt til
at gennemtvinge nogen Plan B.
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Riyadh, 28. februar 2016.

