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Editorial
Israel i Iran s'enfronten contra Síria.
Com si una guerra interna no és prou greu per als
pobres sirians, ara els arxienemics d'Orient, Israel i
Iran, han aprofitat la retirada dels Estats Units per
activar-se de nou a la zona.
Després de l'anunci de Donald Trump, les tropes
iranianes es van posar en màxima alerta al Golan
(un altiplà a la frontera d'Israel).

L'exèrcit israelià va anunciar a twitter que dirigien
les seves tropes cap a Síria i advertien a Damasc
que no hi intervingués. La capital ha patit diversos
bombardejos de caces israelians. En alguns vídeos

Les tensions augmenten entre els tres països, qui
més en pateix les conseqüències és la població civil ,
especialment la siriana i com sempre la palestina.
A més a més a Síria fa 7 anys que estan en guerra
civil, una part important de la seva població s'ha vist
obligada a buscar refugi als països veïns o cap a
Europa, la qualcosa ha comportat moltes dificultats
per a dur-ho a terme.

Els nivells de destrucció han estat terribles tant a
nivell humà ( bombardejos massius a la població
civil i també amb l'ús d'armes químiques) com
material (edificis, infraestructures, etc.).

penjats a les xarxes socials es veuen defenses
antiaèries en acció. Els mitjans oficials sirians parlen
d'una nova "onada de míssils israelians, que estan
sent abatuts un per un". Damasc reconeix que han
atacat un radar, defenses antiaèries i un arsenal, a
més de posicions a la província fronterera de
Qunetra. No hi ha notícies de baixes sirianes.
El diari israelià 'Haaretz' assegura, citant fonts de
seguretat, que es tracta de l'ofensiva contra Síria
més important de les últimes dècades.. Fa anys que
Tel Aviv adverteix que no tolerarà una presència
militar iraniana directa a la veïna Síria. En els últims
mesos Israel i l'Iran ja s'han enfrontat a Síria.

Segurament, la guerra acabarà amb un tractat que
per tal assolir la pau a Síria i perquè el conflicte no
s'extengui a altres països de la zona. Cosa difícil
d'aconseguir per causa de la complexitat de la zona i
els molts interessos geoestratègics.

