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 Повукао је трупе и омогућио турску офанзиву. Онда је претио Ердогану. Онда се са њим
договорио. Саговорници ДW кажу да Доналд Трамп нема стратегију за Сирију.
Амерички партнери су збуњени, утицај Русије и Ирана јача.

  

Амерички председник Доналд Трамп се понаша ноншалантно када се помене ситуација
на северу Сирије. У четвртак је упоредио борбе турске војске и курдских трупа са
дечијом свађом. „Понекад морате да их пустите да се мало бију“, рекао је Трамп пред
фановима у Тексасу, „а онда их раздвојите.“

  

  

Од почетка турске инвазије погинуло је готово 500 људи, међу њима близу 100 цивила,
преноси Сиријска опсерваторија за људска права. Други извори тврде да је скоро
300.000 људи морало да напусти своје куће. УНИЦЕФ верује да је угрожено снабдевање
водом за 400.000 људи.
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Али Трамп говори о „дечијој свађи“.

  

Шизофрене поруке

  

Пре само две седмице је Трамп наредио повлачење америчких трупа са севера Сирије,
што је утрло пут турској офанзиви. И то иако су Курди били највернији амерички
савезник у борби против Исламске државе.

  

Па ипак, недуго пошто је турска војска отпочела напад, Трамп је претио Ердогану
санкцијама и „тоталним уништењем“ економије. А сада је одустао од санкција јер је
његов потпредседник Мајкл Пенс у Анкари испреговарао петодневни прекид ватре.

  

„То је наводно решење проблема који је сам изазвао“, каже за ДW Френсис Браун из
Фондације Карнеги. Она додаје да ни савезницима више није јасно шта Трамп ради.
„Прети санкцијама Турској због офанзиве за коју су Анкари мислили да имају зелено
светло Вашингтона.“

  

У политичким круговима се прича да Трамп уопште није консултовао војне стручњаке
пре него што је повукао америчке трупе из Сирије. „Може се рећи да нема озбиљне
стратегије. Надлежни ће морати да пожуре како би сачинили неку стратегију“, каже
Миајкл Синг, шеф вашингтонског Института за блискоисточну политику и бивши
саветник државних секретара.

  

Стручњаци су сагласни да је огромна штета већ учињена. Трамп је са једне стране
оставио Курде на цедилу, а са друге Ердогана у једном писму позвао да се „не прави
важан“ и да „не буде будала“.

  

„Противници САД често говоре да је наша земља непоуздан партнер“, каже Френсис
Браун. „Сада смо то сами доказали.“
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Омашена сва три циља

  

Трампова администрација је раније донела стратегију за Сирију која је имала три важна
циља – победити Исламску државу, смањити утицај Ирана и изборити се за промене
режима у Дамаску повољне по САД.

  

„Нови развој ће можда водити поновном јачању Исламске државе“, каже Мајкл Синг за
ДW и наставља: „Развој свакако јача позицију Ирана у Сирији. САД ће вероватно имати
све мање утицаја на политички договор. Дакле, поражени смо у све три тачке.“

  

У петак је у Вашингтон посту освануо чланак вође републиканских сенатора Мича
Меконела који је повлачење америчких трупа из Сирије назвао „тешком стратешком
грешком“. Тиме се, написао је Меконел, јачају непријатељи и слабе партнери САД.

  

То су необично оштре критике на рачун Трампа и то из сопствених редова. Меконел је
тражио да амерички војници остану у Сирији. „Амерички ратови су бескрајни једино ако
Америка одбија да победи.“

  

Нејасно је шта ће се десити након што се у уторак оконча петодневни прекид ватре.
Ердоганов режим ту паузу разуме само као прилику да се курдски „терористи“ сасвим
повуку из појаса широког 440 и дубоког 32 километра. Ту Анкара жели такозвану
безбедносну зону у коју би населила милионе сиријских избеглица које су сада у Турској.

  

Курдски политичар Салех Муслим је одговорио да прекид ватре не значи капитулацију.
„Спремни смо да се бранимо. Нећемо прихватити окупацију северне Сирије“, рекао је он
за локалну курдску телевизију.

  

У уторак се Ердоган састаје са руским председником Путином. Стручњаци и ту
препознају Трампов пораз – руска позиција у Сирији је све јача.
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(Дојче веле)
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