I Syrien går tingene efter
planen
Ovenover: LaRouchePAC video interview med Hussein Askary om
Syrien, m.m. den 16. oktober 2019.
Af Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator for
Sydvestasien, udgivet i EIR Strategic Alert den 22. oktober
2019.
Udviklingen i Syrien, i de to uger der er gået siden
meddelelsen om de amerikanske troppers tilbagetrækning, ser ud
til at følge en nøje orkestreret plan, som kun den øverste
politiske og militære ledelse i USA, Rusland, Tyrkiet og
Syrien er indviet i. Alle andre, inklusive politikere og
massemedierne i Europa og USA, tyr til gætværk, eller forsøger
på anden måde at sabotere denne positive udvikling.
På den militære front har den Syriske Arabiske Hær (SAA) fået
lov til, uden kamphandlinger, at tage vigtige grænseområder
tilbage, og for første gang siden 2012 har man været i kontakt
med grænsen mellem Syrien og Tyrkiet i byen Ain-Arab.
Med undtagelse af denne by har SAA været omhyggelig med at
undgå kontakt med den tyrkiske hær i områder, der betragtes
som en del af den tyrkiske sikkerhedszone langs grænsen, hvor
Tyrkiet har fortsat med at bombe SDF-positioner. Efter aftalen
den 17. oktober mellem præsident Recep Tayyip Erdogan og
vicepræsident Pence om håndhævelse af våbenhvilen, blev de
store operationer imidlertid stoppet. SAA og de tilbagetrukne
amerikanske tropper har også undgået sammenstød.
Det skal understreges, at alle rapporterne og ståhejen i
medierne om flugten af ISIS-fanger er falske nyheder. Faktisk
blev de først spredt af SDF for at overbevise Vesten om at
gribe ind, for at stoppe den tyrkiske indtrængen. Men mange af
fængslerne i Hasakeh og Qamishli er langt fra den tyrkiske

operationszone og er sandsynligvis kommet under kontrol af den
syriske regeringshær. Kun en enkelt lejr for ISIS-familier i
Ain Isa blev påvirket af kampene mellem SDF og den tyrkiske
hær.
Politisk set pågår der intensive diplomatiske aktiviteter for
at sikre øjeblikkelige politiske diskussioner til at afslutte
krisen i Syrien. Den 18. oktober besøgte udenrigsminister Mike
Pompeo NATO’s hovedkvarter i Bruxelles for at give en
orientering om våbenhvileaftalen i det nordlige Syrien.
Tidligere samme dag var han i Israel for personligt at tale
med premierminister Benjamin Netanyahu, og forsikre ham om den
amerikanske forpligtelse til regional sikkerhed. Samtidig var
en russisk delegation af særlige repræsentanter for Syrien,
Alexandar Lavrentyev og viceudenrigsminister Sergei Vershinin,
i Damaskus til topmøder, inklusive med Bashar Al Assad. De to
russere havde dagen før mødtes med Erdogans præsidentielle
rådgiver, Ibrahim Kalin, og viceudenrigsminister Sedat Onal i
Ankara.
På tidspunktet for våbenhvilens udløb, den 22. oktober, vil
præsident Erdogan og præsident Vladimir Putin mødes i Sochi.
Den 24. oktober vil NATO’s forsvarsministre, herunder den
amerikanske forsvarsminister Mark Esper, mødes for at
diskutere Syrien. Efterfølgende, i Genève den 30. oktober,
skal det syriske forfatningsudvalg sammenkaldes i FN’s regi.
Disse forhandlinger burde bane vejen for en endelig politisk
løsning mellem Syriens regering og de forskellige
oppositionsgrupper.
Link til LaRouchePAC video med USA’s delstatssenator Richard
Black om Syrien.

