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Амерички председник Доналд Трамп у суботу је потписао извршну уредбу, којом тражи
војни план за победу у борби против такозване Исламске државе.
  
  Ројтерс наводи да примерак уредбе није још доступан и да се њено званично
објављивање тек очекује, али оцењује да ће због ове уредбе Пентагон вероватно морати
да агресивније користи своје наоружање и америчке трупе.

  

Амерички званичници, који нису желели да буду именовани, сумњају да ће војска те
земље заступати фундаменталну промену кључне стратегије, скројене за време
администрације бившег председника САД Барака Обаме - ослањање на локалне снаге
која треба да ураде већину борбених дејстава и, при томе, гину у Сирији и Ираку.

  

  
  

Signed some additional executive orders in the Oval Office moments ago- pic.twitter.com/fgIaV
W5aJD

  — President Trump (@POTUS) January 28, 2017    

  

- Биће веома успешна - оценио је Трамп док је потписивао уредбу у Овалној соби у Белој
кући.
  
  На брифингу за новинаре у суботу, високи званичник Трампове администрације најавио
је претходно да ће Трамп ускоро потписати извршну уредбу у којој ће тражити од
заједничког комитета начелника генералштабова да му обезбеде план у наредних 30
дана о томе како поразити Исламску државу.
  
  Амерички министар одбране Џејмс Матис залагао се за снажзнији приступ у борби
против Исламске џаве, али британска агенција наводи да је нејасно какав ће његов
приступ даље бити.
  
  Амерички војни званичници већ дуже време признају да би САД брже победиле
Исламску државу користећи сопствене снаге, уместо локалних бораца, на бојном пољу.
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  Међутим, многи од њих тврде, победа би уследила на рачун губитка више живота
америчких грађана и на крају би мало било учињено за стварање трајног решења
сукоба, подстакнутих жестоким етничким, верским и политичким поделама у земљама у
којима је снажно антиамеричко осећање.
  
  Стручњаци наводе да би Пентагон и даље могао да тражи додатне снаге, поред скоро
6.000 америчких војника распоређених у Ираку и Сирији данас, да помогну америчкој
војсци да напредује и учини више у борбама.
  
  Они, такође, наводе да би Пентагон могао да се фокусира на опције мањег обима
попут повећања броја борбених хеликоптерима и ваздушних удара, као и довођење више
артиљерије.
  
  Војска може тражити и већа овлашћења за доношење одлука на бојишту, додају
стручњаци.

  

  

(Танјуг) 
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