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После прекида ватре који је успостављен 27. фебруара у Сирији, вољом међународне
заједнице, обновљени су врло оштри сукоби и важна војна престројавања, практично у
сваком сектору где се воде борбе. Трећа недеља маја посебно је обележена ескалацијом
конфликта, на штету, пре свега владиних снага и Руса.

  

  

Иако је 59 наоружаних групација приступило процесу помирења, који је започео управо
са успостављањем прекида ватре, он се не примењује на главне непријатеље владе у
Дамаску – фронт Ал-Нусра и "Исламску државу", који настављају са напорима да
поврате изгубљен терен.

  

Исламска држава напада руску базу Т4

  

И тако, после таласа самоубилачких напада и ауто-бомби са потписом "Исламске
државе", који су 23. маја изазвали масакр у Тартусу и Џабли, у региону Латакија,
неприкосновеном домену владе у Дамаску, где су такође позициониране руске снаге,
сада сазнајемо, да се десио нови врло тежак напад науштрб Руса.
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  Прошле недеље (то јест претпрошле – прим. преводиоца), "Исламска држава" жестоко јенапала руску ваздушну базу Т4, смештену између Хомса и Палмире, уништивши 4 јуришнахеликоптера и 20 камиона, и озбиљно оштетивши неке сиријске авионе и логистичкоскладиште. Руски извори су у почетку говорили о пожару у бази, али слике америчкихсателита, искључујући саботажу изнутра, сугеришу, пре свега, сценарио у којем је базаТ4 била жртва артиљеријских удара бораца ал Багдадија.  Фронт Ал Нусра се намерачио на Алепо  Док "Исламска држава" наставља своју врло насилну пролећну кампању, посвећену АбуАли Ал Анбарију, важном вођи калифата, Ал Нусра такође поново збија своје редове окограда Алепо, који остаје жариште активности овог фронта. Овде су џихадисти скупилиоко 6000 бораца за припрему непосредно предстојеће офанзиве. Циљ је, према Москви,да се блокирају владине снаге у граду, гађајући их са истока, и да се запречи приступграду Нубол са севера, како би се прекинуло снабдевање Асадових војника.  

  Осим око Алепа, бојовници су обновили своје своје напоре такође у провинцијамаЛатакија и Хама, док се најављују важни покрети према вратима Дамаска. Упредграђима Дамаска, борци Ал Нусре и њихови савезници, успели су да сереорганизују и ојачају своје позиције, захваљујући новим испорукама наоружања имуниције.  Дакле, сиријско ратно поприште се доста усложњава за Русе, који морају рачунати сачињеницом да је прекид ватре био контрапродуктиван са много аспеката. Заиста јеочигледно да је опозиција искористила примирје како би добила нове пошиљкенаоружања и средства за камуфлажу, храну и хуманитарну помоћ за становништво, сачиме сада има прилику и намеру да настави рат.  Перспективе сукоба  Док су операције Руса и снага Дамаска концентрисане дуж провинције Хомс, у сиријскојпустињи према Раки, град Даир ел Заур на путу ка граници са Ираком је истинска тачкамогућег преокрета. Овде је Асадова војска дуго била изолована, и нија могла ништадруго него да покуша да одржи положаје како би избегла да преда целу провинцију"Исламској држави".  

  Ови нови преокрети и губици које су претрпеле владине снаге, као и Руси, доносе намједно крваво пролеће које сведочи о растућим тешкоћама сиријског режима да се носиса опозицијом која је отпорнија и жилавија него што се то очекивало.  Ко је и како снабдео прве линије џихадиста током прекида ватре, није дато на знање,мада је сада већ јасно шта се збило. Требало би озбиљно промислити око целисходностиинсистирања на овој неуспелој ратној стратегији, која је, уместо да донесе прекиднепријатељстава, само радикализовала сукоб, доводећи до изражаја фронт Ал Нусра и"Исламску државу" као главне јунаке опозиције Асадовом режиму.  Превео са италијанског: Небојша Вуковић  Извор:  http://www.panorama.it/news/esteri/siria-al-nusra-e-lisis-passano-allattacco/     
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