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Regimul Gaddafi
îºi numãrã zilele

“Adevãrul despre evenimentele din Siria”

Reforma în Siria a cãpãtat în ultimul timp o
trãsãturã naþionalã puternicã, în care se alãturã
majoritatea categoriilor sociale, extinzându-ºi
orizontul spre toate segmentele realitãþii
siriene de la început de secol XXI.
Intelectualii sirieni – academicieni, personalitãþi din viaþa economicã, socialã, culturalã ºi
sportivã a þãrii – au devenit factorii care
impulsioneazã programul de reformã. Ei oferã
soluþii ºi idei noi, ceea ce este o oportunitate
pentru impulsionarea programelor de reformã
generalã, lansatã de preºedintele Bashar AlAssad ºi care cuprinde toate sectoarele ºi
instituþiile siriene, adoptându-se „fundamente
noi, care corespund cu cerinþele momentului
ºi exploateazã instrumentele ºtiinþifice ºi
tehnologice de ultimã orã”, se aratã în materialele informative referitoare la „adevãrul
documentat despre evenimentele din Siria”,
pus la dispoziþia ziariºtilor de Ambasada
Republicii Arabe Siriene la Bucureºti. În tot
acest rãstimp, preºedintele Bashar Al-Assad a
continuat sã se întâlneascã aproape zilnic cu
personalitãþi din societatea sirianã, dar ºi cu
clerici din suburbia Damascului, cu delegaþii
populare din judeþele ºi oraºele þãrii, formate
din ºefi de triburi, tineri ºi simplii cetãþeni. De
fiecare datã a discutat despre recentele evenimente care au loc în Siria, dar ºi despre problemele care apar în diverse comunitãþi,
cerându-le reprezentanþilor acestora propuneri
de soluþii pentru rezolvarea situaþiei care
nemulþumeºte.
Numitorul comun al acestor discuþiia fost

respingerea categoricã a încercãrilor care au
atentat la securitatea ºi stabilitatea Siriei. De
altfel, presa de la Damasc a divulgat planul
foarte bine gândit de Bandar Bin Sultan ºi de
ex-ambasadorul Jeffrey Feltman, plan care, cu
o finanþare de douã miliarde de dolari,
prevedea printre ale detalii precise ºi tensiunile care s-au întâmplat de curând la Daara.
Planul respectiv specula dorinþa legitimã a
sirienilor de a avea libertate, de a se opri
corupþia ºi era structurat pe cinci tipuri de
reþele: „combustibili/combustiei (cuprindea
tineri cu studii, dar ºomeri), „agresivii”
(aduna infractori ºi criminali), „gherilele
grupãrilor etnice” (tineri cu studii limitate de
diverse etnii), „comunicatorilor” (liderii organizaþiilor societãþilor civile) ºi „reþeaua capitalurilor” (comercianþi ºi patroni de firme
mari ºi de bãnci, dar numai din Damasc, Alep,
Homs). Intuind pericolul care ameninþã þara
lor, toþi cei care s-au întâlnit cu preºedintele
l-au asigurat cã-i sunt alãturi în procesul de
reformã, iniþiat chiar de Bashar Al-Assad, ºi
aºteptat de toþi sirienii. ”ªeful statului a reiterat ºi în aceste zile- potrivit agenþiei de ºtiri
SANA, cã este hotãrât sã gãseascã soluþii
tuturor problemelor cu care se confruntã
poporul sãu”. Rectorul Universitãþii din
Damasc, Wael Moala, vine în sprijinul lui AlAssad ºi declarã cã procesul general de reformã ºi pachetul legislativ, decrete, ºi legi emise
recent „poziþioneazã pe fiecare sirian în faþa
unei responsabilitãþi naþionale, de participant
la reformã”.(L.I.)

Operaþiunea NATO în Libia ºi-a atins o mare
parte din obiectivele sale, a declarat secretarul
general al Alianþei Nord-Atlantice, Anders
Fogh Rasmussen, la sesiunea de primãvarã a
Adunãrii Parlamentare a Alianþei. Dar raidurile
vor continua pânã la încetarea completã a
atacurilor împotriva civililor, a precizat oficialul NATO. În opinia sa, “era terorii” lui
Muammar Gaddafi se apropie de sfârºit. Ziarul
The Independent scria de altfel, citând surse din
serviciul britanic de informaþii externe (MI6),
cã liderul Libiei se teme din ce în ce mai mult
pentru viaþa sa, motiv pentru care în cursul
nopþilor se ascunde în spitale, ca sã se fe-reascã
de bombardamente. Din acest motiv, el are “din
ce în ce mai multe dificultãþi în a stabili comunicarea” cu militarii sãi aflaþi pe teren, a
declarat ºi un oficial de rang înalt al armatei
canadiene. Gaddafi nu a mai fost vãzut în public din 11 mai, iar apropiaþii sãi nu mai folosesc
telefoane mobile pentru a nu fi interceptaþi.
”Începe sã se contureze imaginea unui om
paranoic ºi a unui regim care simte presiunea
dinaintea prãbuºirii. Este un fugar”, afirmã
surse britanice. Preºedintele SUA, Barack
Obama, i-a cerut la rându-i omologului sãu rus,
Dmitri Medvedev, sã îl convingã pe Muammar
Gaddafi cã, dacã doreºte sã rãmânã în viaþã, trebuie sã pãrãseascã Libia, a dezvãluit un oficial
rus participant la întrevedere, citat de ziarul
Kommersant. Iar Rusia, care anunþase cã a fost
abordatã de þãrile occidentale ºi de Libia pentru
a juca rol de intermediar în conflictul libian, sa raliat poziþiei membrilor G8, care-i cer lui
Gaddafi sã plece. Regimul de la Tripoli a replicat cã “nu este interesat” de deciziile summitului G8 de la Deauville, afirmând cã orice iniþiativã vizând rezolvarea crizei din Libia trebuie
sã treacã prin Uniunea Africanã. În context,
guvernul libian a cerut Naþiunilor Unite ºi
Uniunii Africane sã fixeze un termen clar pentru încetarea ostilitãþilor, deplângând totodatã
uciderea lui Seif al-Arab, unul din fiii
Clonelului, ºi a trei nepoþi, Seif (doi ani),
Carthage (doi ani) ºi Mastoura (patru luni), în
timpul unui raid al NATO la 30 aprilie. S-ar
pãrea cã în afarã de Mohammad, au mai abandonat nava ºi Safia, cea de-a doua soþie a
Colonelului, împreunã cu fiica acestuia, Aisha,
refugiate la Djerba. Hillary Clinton a confirmat
vestea plecãrilor, adãugând cã ºi ministrul
Petrolului a dezertat.
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