Генерал Депорт: Време је за компромис са Гадафијем
недеља, 10 јул 2011 12:12

У интервјуу француском листу Журнал ди диманш, генерал Депорт, бивши директор
Војне академије, оценио је "да се у Либију почело као што су и Американци кренули у
Ирак 2003... убеђени да је наша оружана моћ сасвим довољна да произведе политичке
резултате".

"Та рискантна опклада у брзу победу, без ангажовања копнених трупа, којих додуше
више и немамо у довољном броју, није успела", додао је он.

Депорт сматра да "од почетка овог рата (у Либији), сваког дана се надамо да ће
једноставно акције бомбардовања бити довољне да би се збацио Гадафи. Опет смо
заборавили да је немогуће изазвати дугорочне политичке последице само уз помоћ
оружја из ваздуха".

У случају Либије, каже Депорт, није немогуће да се "побркало шта је рат, а шта
одржавање реда". "Војна снага (у Либији) је употребљена као група мобилних
жандарма".

Према његовим речима, "првобитни циљ коалиције (НАТО) био је сасвим изводљив. Али
чим се кренуло у посао политичке природе, односно у свргавање Гадафија, то је
прерасло у један врло амбициозан процес у односу на расположива средства".

"Мој утисак је да је првобитно стратешко планирање било погрешно, ако не двосмислено,
између осталог када је реч о крајњем циљу интервенције, затим о политичким и војним
способностима опозиције (против Гадафија) коју смо преценили, за разлику од снаге и
отпора про-гадафијевих снага које смо потценили, као и када је реч о том општем
устанку (Либијаца) који никад није избио", оценио је француски генерал.
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"У Француској, понекад и на врло високом нивоу, истрајава то непознавање шта је
заиста рат и стратегија", указао је генерал.

На питање о француском ангажовању у Либији и по истеку ове године, Депорт
одговара: "Та хипотеза ми се чини смешном".

"Да би се осим у случају среће, однела брза победа, потребна је копнена офанзива уз
учешће више десетина хиљада људи што је апсолутно немогуће", поручио је француски
генерал.

Стога, сматра Депорт, "време је да се постигне компромис са либијским властима", што
не значи, додаје, "да је потребно одмах прекинути бомбардовање".

(Бета-АФП)
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