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Os confrontos entre o exército sírio e as forças pró-turcas foram relatados em Tadef, ao 

sul de al-Bab em 12 de Março. A Divisão de Sultan Murad (consiste em Turkmens) 

divulgou uma declaração que 3 soldados de exército sírios foram capturados pelo Free 

Syrian Army near O al-Bab Silos. Se confirmado, um nível notável de tensões entre forças 

pró-turcas e forças sírias permanece na área. Isso também significa que Ankara não pode 

ou não quer controlar seus proxies para evitar isso. 

 

O pessoal militar russo e sírio foi identificado na cidade de Manbij, controlada pelas 

Forças Democráticas Sírias (SDF) apoiadas pelos EUA, formadas principalmente por 

Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG). As fotos confirmam uma intensificação dos 

contatos entre o exército sírio e o SDF e a cooperação russo-americana não divulgada 

na área. 

 

Intensos confrontos ocorreram entre o exército sírio e ISIS na área da Base Aérea de 

Jihar. Na semana passada, as Forças do Tigre do Exército sírio chegaram à base aérea do 

ISIS e entraram nela com sucesso. Em algum momento, as tropas do governo até tiveram 

um controle tático sobre o local, mas não conseguiram consolidar os ganhos. Desde então, 

o ISIS realizou uma série de contra-ataques para empurrar as tropas do governo para trás 

da área. As forças do governo estão agora a manter posições perto da base aérea. 

Os militares sírios estão a concentrar um número significativo de pessoal militar e 

equipamentos para uma operação militar contra os militantes Hayat Tahrir al-Sham no 

oeste de Aleppo. Fontes locais e ativistas dos meios de comunicação relatam sobre uma 

alta presença de milícias pró-iranianas, combatentes do Partido Nacionalista Social Sírio 

e outros grupos pró-governo na área. 
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A SDF, apoiada pelos EUA, capturou a vila de Kas Ajeel a 48 km a sudeste de Raqqa e 

alcançou o canal al-Ray perto de Jadidat Khabour. 

O Departamento de Estado dos EUA declarou que Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e todas 

as facções que se fundiram nele são agora consideradas pelos EUA como um grupo 

terrorista. Esta afirmação é semelhante à posição da aliança russo-sírio-iraniana sobre esta 

"facção de oposição moderada" que opera na província síria de Idlib. 

Formalmente, o HTS é uma coalizão de grupos militantes liderados por Jabhat Fatah al-

Sham (anteriormente Jabhat al-Nusra, o ramo sírio da Al-Qaeda). De facto, Jabhat Fatah 

al-Sham havia absorvido vários grupos menores operando em Idlib. Arábia Saudita é o 

principal patrocinador do grupo e usa isso como sua ferramenta na guerra síria. A HTS 

tem repetidamente feito esforços significativos para sabotar qualquer tipo de negociações 

de paz envolvendo partes mais moderadas da chamada oposição síria e conduz numerosos 

ataques terroristas contra civis. No último fim-de-semana, o grupo reivindicou a 

responsabilidade pelo duplo atentado suicida em Damasco, que matou mais de 40 pessoas 

e feriu outras 120 pessoas, principalmente peregrinos iraquianos. Enquanto isso, o 

governo Trump oficialmente visa expandir e fortalecer os laços dos EUA com a Arábia 

Saudita. 
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