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?l Saldr Niin Baarsz Oldu
l saldr, niin hedeflerinin byk ksmn gerekletirmek konusunda baarsz oldu? Ykc fzelerin kalntlar
?arasnda en byk kazanan taraf, Esad m oldu

Aran Haber Agency: l saldr gleri tarafndan Suriye'ye frlatlan ve ounluu den fzelerin kalntlar arasndan,
saldrnn byk oranda amacna ulaamad sonucuna varabiliriz. l saldr glerinin beklentilerinin tam aksi
ynde sonu veren saldr, bata Suriye Devlet Bakan Bear Esad'n Suriye iinde ve dndaki poplaritesini
arttrd. Bunun yan sra Rusya, ran ve Lbnan (Hizbullah) ittifakna yeni bir ivme kazandran saldr, Suriye
.Arap Ordusunun dayanklln vurgularken, ABD Bakan Donald Trump' ise zayflatt
Saldrnn ayrntlarna girecek olursak, bata Rus mttefikin bu krizi ok etkili bir ekilde ynettiini ve zapt
ettiini syleyebiliriz. Biroklarnn umduu gibi saldrya gl bir cevap verilmemesi etrafnda odaklanan pek ok
uluslararas ve Arap evresinden, Rusya'ya yneltilen iddetli eletirilere ramen Rusya, ABD Bakan Trump'n
itibarn kurtarmak iin gelen bu saldry sembolik bir hale getirdi. Bu eletirilerin ancak bir ksm doru olsa
da, burada Moskova'nn, Rus yapm Suriye fzeleri araclyla dolayl bir cevap verdii konusunda tartmalar
.masaya yatrlyor

Suriye'nin askeri kayb iki nedenden dolay snrl kalmtr. Bunlardan birincisi, askeri sler ve havaalanlarnn
ounun nceden tahliye edilerek, modern uaklarn Humeymim ve Tartus'taki Rus askeri slerine
gnderilmesinden dolaydr. kincisi ise, fzelerin byk ksmnn dmesi ya da hedefinden sapmasndan
.kaynaklanyor
Rusya'nn Washington Bykelisi Anatoly Antonov, yapt aklamada sz konusu l saldrnn, Rusya Devlet
Bakan Vlademir Putin'in ahsna kar bir hakaret oluturduunu ve Rusya'nn buna cevap vereceini syledi.
Bu aklama, belki de Suriye krizi ve dier kresel krizlerinin geleceinde Rusya'nn hareketlerinin haritasna
iaret edebilir. Nitekim Devlet Bakan Putin, Trkiye'nin Suriye snr yaknlarndan sava uaklarndan birinin
drlmesine, hzl ve askeri bir cevap vermemi ve Trkiye'yi ugulamada NATO'dan karmay baard ve Rus
.kampna dahil etti
***

Blgenin ve Suriye'nin gelecekteki haritasn ngren bir okuma yaparsak, birka esas etrafnda tahminlerde
:bulunabiliriz

Birincisi: Bugn meydana gelene benzer askeri saldrlarn bahanesi olan kimyasal silahlarn kullanmnn
artk bir faydas yoktur. Bu saldr, Amerika ve askeri kampnn itibarna byk zarar vermitir. zellikle de,
Kimyasal Silahlarn Yasaklanmas rgt uzmanlar tarafndan, iddia edilen su mahallini inceleme ve
soruturma yapma karar alnan bir gnde gelmesi bakmndan, bu saldr uzmanlarn grevinin balamadan
.bitirilmek istendii izlenimi verdi
kincisi: Suriye, ran ve Rusya'nn intikam, Suriye ve Irak'taki says 8 bini geen, szlemeli askerlerin
.oluturduu Amerikan glerine kar bir ete sava balatmak yoluyla gerekletirilebilir
ncs: Rusya, zelikle srail uaklar olmak zere gelecekte Suriye'yi hedefleyen bir sava ua ya da fzeye kar
koymas iin Suriye Arap Ordusuna "S-300" ve "S-400" fzeleri de dahil olmak zere modern hava
.savunma sistemleri salad
Drdncs: srail'in saldrya katlmas, saldr zamann nceden bilmesi ve l saldr glerine Suriye mevkilerinden
.istihbarat bilgisi salad bilgilerinin ortaya kmasnn ardndan, srail - Rusya ilikileri alt snra indirildi
Beincisi: Amerika'nn bu l saldrsna cevap olarak, Suriye ordusundan ve mttefiklerinden idlib ehrini ve
rdn snr yaknndaki Dera'daki gneybat blgelerini geri almak iin gelecek her trl giriimin arkasnda
.Rusya'nn tm arlyla yer almas olasl

Altncs: Humus yaknlarnda yer alan Teyfur Askeri Havaalannn bombalanmas, 7 ranlnn ldrlmesi ve
Suriye Ordusunun zayflatlmasnn ardndan, ran Lbnan hava sahas zerinden bu saldry dzenleyen igalci
.srail devleti ile bir atma haline girdi. ranl liderler, halk tarafndan bu saldrya cevap vermeye arld
Yedincisi: Saldrnn, Katar ve Suudi Arabistan'n ev sahiplii yapt ABD slerinden balatld ve iki lkenin hzla
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saldrya destek vermesi, Amerika'nn Arap mttefiklerinin, ABD'nin blgede zellikle ran'a kar girecei bir
.savata, Amerikan ukurunda duran Araplarn sergileyecei ortaklnn ve rolnn boyutunu ortaya kard

Sekizincisi: Amerika'nn yaklak 5 trilyon dolar kaybettii Irak'ta kaybetme olasl artarken, Irak hkmeti ise,
.bu saldry desteklemekten uzak durdu
***

Binlerce Suriyelinin bu saldr karsnda lkeleri ve hkmetlerinin kararlln kutladn gren herkes, Amerika ve
srail'in kaybnn bykln anlayacaktr.Yaanan son gelimelerin ardndan herkesin iyi bir ekilde idrak ettii bir
dier nokta ise, byk lkeler ile Arap mttefiklerinin devirmek ve ynetimini deitirme konusunda aciz
.kaldklar Bakan Esad'n grevinde kalcldr
Bu l saldr, Pazar gn balamas kararlatrlan Arap zirvesini de balamadan bitirirken, zirveye katlan
liderleri de kritik bir duruma soktu. yeliini donduran devletler ise, Bat ve Arap medyasnn piyasaya srd
gibi kimyasal silah kulland iin deil, Direniin Ekseninin tarafnda durduu iin srail ve Amerika tarafndan
.hedeflendi
Bakan Trump'n Suriye'den ve belki de ayn ekilde Irak'ta verdii kayb azaltmak iin yenilgiyi kabul ederek
glerini ekme kararn srdrmesi ihtimalini uzak grmyoruz. ABD elbette karar gerekelendirmek iin bu
.saldry bahane edecektir
Bakan Trump, gl bir grnt sergilemek ve lkesinin prestijini geri kazandrmak istiyordu. Ne var ki, her iki
.durumda da baarsz oldu
Bir baka l saldr da Arap tarihine girmi ve zaferle sona ermitir. lki Britanya mparatorluu iin son noktay
koyduysa ikincisi de, Amerika'nn yenilgiyi kabul ederek Ortadou'dan ekilmesinin balangc olabilir. l
saldr ayn zamanda komplolara kar Suriye'nin zaferi ve topraklarnda egemenlik ve esenlii tekrar
.kazanmasnn balangc da olabilir
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