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TERRA

Bashar al-Assad avertizeazã

”O intervenþie în Siria va
cutremura Orientul Mijlociu”

În primul sãu dialog cu reprezentanþii
mass-media occidentale de la începerea
revoltelor, preºedintele Siriei, Bashar alAssad, a afirmat cã o eventualã inter-

venþie internaþionalã împotriva þãrii sale
va provoca un cutremur în regiune ºi ar
transforma Siria într-un nou Afganistan,
nota Sunday Telegraph, citat de Rador.

Assad a subliniat cã se aºteaptã ca
Occidentul sã creascã presiunea asupra
þãrii sale ºi a adãugat:”Siria reprezintã
centrul regiunii. Dacã vã veþi juca mult
cu fundamentul, puteþi provoca un
cutremur. Dacã planul este divizarea
Siriei, atunci toatã regiunea se va
diviza”. Assad a admis cã, în prima etapã
a revoltelor, forþele sale de securitate au
fãcut “numeroase greºeli” ºi a continuat:”Dar acum sunt vizaþi numai
teroriºtii”. De asemenea, el a menþionat
cã protestele au scãzut în intensitate ºi a
completat: “Nu am fost încãpãþânaþi. În a
ºasea zi a protestelor am început
reformele ºi problemele au început sã se
împuþineze, oamenii au început sã sprijine guvernul”. Assad a definit revolta ca
fiind o “luptã între islamism ºi pan-arabism” ºi a continuat:”Din 1950 ne luptãm cu Fraþii Musulmani”. Damascul a
acceptat, însã, integral un plan de pace
propus de Liga Arabã, anunþând cã va
elibera toate persoanele arestate în timpul protestelor anti-regim. Acordul
prevede ºi accesul jurnaliºtilor strãini pe
teritoriul Siriei, retragerea forþelor de
securitate de pe strãzi, acceptarea observatorilor Ligii Arabe ºi începerea unui
dialog cu Opoziþia.

Palestina, un pas mic spre recunoaºtere

Palestinienii au înregistrat o victorie diplomaticã la UNESCO,
fiind primiþi cu statut de membru plin în aceastã organizaþie, una
din principalele agenþii ale Organizaþiei Naþiunilor Unite. O reuºitã
care riscã sã complice ºi mai mult ecuaþia pãcii în Orientul
Apropiat. Negocierile dintre Israel ºi palestinieni sunt blocate de
multã vreme, ceea ce i-a determinat pe cei din urmã sã caute alte
cãi în vederea recunoaºterii lor internaþionale. Ei au cerut, pe 23
septembrie, sã fie recunoscuþi ca stat în sânul Organizaþiei
Naþiunilor Unite, solicitare fãrã ºanse de succes, întrucât Statele
Unite au anunþat cã vor recurge la dreptul lor de veto. La UNESCO
însã, rezoluþia de primire a Palestinei a fost adoptatã cu 107 voturi
pentru, inclusiv al Franþei, cu 52 de abþineri, printre care cea a
României, ºi 14 voturi împotrivã. Este un moment istoric, prin care
Palestinei i se acordã niºte drepturi, a declarat ministrul de externe
al Autoritãþii Palestiniene, Riyad al-Maliki. Israelul a replicat cã
decizia nu va schimba cu nimic situaþia de pe teren, dar va îndepãrta ºi mai mult perspectiva unui acord de pace. La rândul sãu,
Washingtonul a avertizat cã va suspenda contribuþia financiarã la
UNESCO, reprezentând 22% din bugetul agenþiei, dacã Palestina
este acceptatã ca stat membru. Directoarea generalã a UNESCO,
Irina Bokova, ºi-a manifestat neliniºtea, cãci fãrã banii americani
multe programe vor trebui sistate sau limitate. În acest moment
existã riscul unor diviziuni ºi mai mari în sânul comunitãþii internaþionale pe fondul dosarului israelo-palestinian.
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