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После шест година рата, целокупан регион Дамаска враћа се под тоталну контролу
сиријских владиних трупа. Наиме, режим Башара Асада објавио је 21. маја, да је
целокупна област престонице „безбедна зона“, након успеха у операцији против
последњих џепова отпора џихадистичких побуњеника, који су делимично повезани са
Исламском државом.

  

„Пораз побуњеника у области Дамаска је са више страна описан као догађај врло
важног политичког и симболичког домашаја, у контексту у којем је сиријска влада, са
одлучујућом подршком Русије и Ирана, већ обезбедила војну победу у скоро целој
западној Сирији“, извештава Лоренцо Тромбета из агенција АНСА. У саопштењу које је
прочитано на телевизији, од стране представника главног штаба сиријских оружаних
снага, влада је објавила „ослобађање“ Хаџар ал Асвада (Hajar al Aswad) и Јармука
(Yarmuk) – последње две територије јужне периферије Дамаска, где су били
забарикадирани бојовници повезани са Исламском државом, који су успели да изађу са
дозволом за одлазак у замену за предају оружја. Офанзива владиних снага на ова два
места је почела пре једног месеца, након што су режимске снаге осигурале пуну
контролу над Источном Гутом. Протеклих дана, џихадистичке антирежимске милиције,
понајвише припадници фронта ал Нусра, прихватили су да се предају такође у још једној
кључној области централне Сирије, између Хомса и Хаме, где су такође присутни руски и
ирански војници.
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  Асад консолидује своје позиције у средишту Сирије, и ускоро би владине снаге могле дасе упуте према југу, где је руска логистика почела да гомила средства и муницију, као ида појачава ваздушно извиђање у југозападном региону Сирије, тик уз границу саЈорданом и Голанском висоравни, коју контролише Израел. Реч је о деликатном фронту,имајући у виду да област држе бојовници које су обучавали амерички и британски војнисаветници, и које подржава Израел. Извори које је консултовала АНСА у Дари (Daraa) иКунејтри (Quneytra), два центра оних региона који су укључени у предстојећу владинуофанзиву, потврдили су да су антивладине милиције од пре неколико дана примилеупозорења и ултиматум од руских емисара и оних из Дамаска, да се започну преговори опредаји побуњеника. Развој догађаја зависиће и од воље САД и Израела да подржепобуњенике у супротстављању владиним трупама. Треба имати у виду, да је изгледајеврејска држава склона да настави са ударима по сиријској територији, и да има тајсектор у домету артиљерије са положаја који су на Голанској висоравни. Осим тога,командант израелског ратног ваздухопловства генерал Амикам Норкин обелоданио је даје Израел употребио у Сирији, у барем два случаја, нове ловце-бомбардере Ф-35, које једобио од САД, и који се сматрају потенцијално невидљивим за радаре.  

  Употпуњавању једног претећег сценарија доприноси такође диктат Вашингтона Ирану,са претњом примене „санкција без преседана“. Нови државни секретар Мајк Помпеонајавио је „санкције, најоштрије у историји“, постављајући дванаест услова за новинуклеарни споразум, који укључују такође, тотално повлачење из Сирије иранскихбораца и пасдарана. Ово је неприхватљив услов за Техеран, сасвим далек од предлогакоји је формулисао протеклих дана Владимир Путин који је у Сочију изразио БашаруАсаду „неопходност повлачења свих страних трупа из Сирије“. Специјални изасланикМоскве у Сирији Александар Лаврентијев, објаснио је да се израз односио на „све страневојне јединице стациониране у Сирији – америчке, турске, Хезболахове, и наравно,иранске“.  Одговор Техерана Помпеу није се чекао – „ирански борци у Сирији остаће у арапскојрепублици докле год влада у Дамаску буде имала потребу да јој се помогне“, изјавио јепортпарол иранског министарства спољних послова Бахрам Касеми. Такође и збоговога, јужни фронт сиријског грађанског рата могао би брзо да постане поприште једногблиског судара Американаца и Израелаца с једне, и Руса и Иранаца с друге стране.  Превео са италијанског: Небојша Вуковић  Извор: http://www.lanuovabq.it/it/assad-riprende-il-controllo-di-damasco-ora-punta-al-sud
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