Vil en bred Mellemøstfredsog
udviklingspakke
blive
annonceret på Trump-Putintopmødet?
29. juni, 2018 – Der er fremkommet flere rapporter i løbet af
de seneste dage, som indikerer, at en aftale kunne være i
støbeskeen mellem USA og Rusland om det sydvestasiatiske
område, hvor nogle elementer heraf måske allerede er operative
i det sydlige Syrien. Pensioneret mellemøstekspert fra DIA
(Defense Intelligence Agency), oberst W. Patrick Lang, skriver
på sin blog 27. juni, at den »store handel«, som USA’s
præsident Donald Trump ønsker at slå af med den russiske
præsident Vladimir Putin, omfatter følgende elementer:
1) Fred i Syrien
regimeskifte;
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2) USA har gjort det klart, at den Syriske Arabiske Hær, med
russisk opbakning, nu har frie hænder i det sydvestlige Syrien
til gengæld for, at Rusland holder det libanesiske Hezbollah
og andre Iran-støttede, shiitiske militser ude af kampen; og
3) den egyptiske regering har ført forhandlinger med Hamas om
disses villighed til at indgå en hudna (en religiøst
sanktioneret våbenstilstand) med Israel i en handel, som ville
omfatte en Gaza-egyptisk industrizone i Rafah-området, en
lufthavn og en havn, hvor Hamas til gengæld ville forventes at
håndhæve våbenstilstanden.
I går rapporterede den russiske præsident Vladimir Putin under
bemærkninger til en reception for afgangselever fra russiske
militærakademier, at 13 fly, 14 helikoptere og 1.140 personel
er blevet trukket hjem fra Syrien i de seneste dage.

Omtrent samtidig udlagde CNN en artikel, baseret på
officielle, men unavngivne kilder, og som rapporterer, at
Trump ville medbringe et tilbud til mødet, som omfatter mange
af de samme elementer, som Lang allerede har rapporteret, men
som yderligere omfatter en amerikansk militær tilbagetrækning
fra Syrien, noget, Trump tilbage i marts måned sagde, han
ønskede at gøre.
Husk, at, i denne sammenhæng, rapporterede kommentarer fra en
unavngiven, amerikansk embedsmand i administrationen, at, hvis
der skulle komme et Trump-Putin-topmøde, ville det omfatte
betydelige, specifikke aftaler om Syrien og andre spørgsmål og
ville kræve et forudgående møde mellem formand for
generalstabscheferne, gen. Joseph Dunford, og den russiske
chef for generalstaben, gen. Valery Gerasimov; et møde, som
efterfølgende fandt sted 7. juni i Helinski, Finland, der nu
bekræftes som stedet for topmødet mellem Putin og Trump.
Journal (Wall Street Journal) rapporterede dengang: »Det
russiske topmøde ’vil fokusere på detaljer, ikke overordnet
købslagning’, sagde embedsmanden. ’Disse ting må forhandles’.
Før et topmøde finder sted, vil et møde sandsynligvis finde
sted
mellem
gen.
Joe
Dunford,
formand
for
generalstabscheferne, og gen. Valery Gerasimov, chef for den
russiske generalstab, sagde embedsmanden. Disse forhandlinger
vil fokusere på en deeskalering af konflikten i Syrien«.
Foto: General Joe Dunford (venstre) og general Valery
Gerasimov (højre), Helsinki, Finland, 8. juni, 2018.

