26-31.qxd

2/22/2012

3:55 PM

Page 5

TERRA

Siria - conflict fãrã sfârºit
Situaþia tensionatã din Siria se deterioreazã
rapid, în ciuda apelurilor la încetarea violenþelor. În ultima sãptãmânã, demonstraþiile ºi ciocnirile violente dintre rebeli ºi
forþele de securitate au zguduit Damascul,
contrazicând afirmaþiile oficiale, cum cã
„acþiunile sabotorilor” din ultimele 11 luni
sunt limitate în general la provincie.
Diplomaþia internaþionalã nu a gãsit deocamdatã nicio soluþie, cu toate cã revoltele
din Siria s-au soldat pânã acum cu peste
6.000 de persoane ucise. Adunarea
Generalã a ONU a votat cu 137 de voturi
“pentru” (între care ºi al României) o
rezoluþie de condamnare a violenþelor,
cerând explicit retragerea din funcþia de ºef
al statului a lui Bashar al-Assad. 12 state
au votat împotriva documentului. Printre
acestea se numãrã Rusia, China, Coreea de
Nord ºi Venezuela. Alte þãri fie s-au abþinut, fie reprezentanþii acestora nu au fost
prezenþi. Dar, spre deosebire de Consiliul
de Securitate, Adunarea Generalã a ONU
nu poate impune sancþiuni în urma adoptãrii unei rezoluþii. Documentele sale au
caracter pur consultativ. Mai multe încercãri de rezoluþii au eºuat în Consiliul de

Securitate, din cauza veto-ului exercitat de
China ºi Rusia. Moscova a acuzat ºi în
ºedinþa Adunãrii Generale a ONU faptul cã
solicitãrile comunitãþii internaþionale sunt
îndreptate exclusiv cãtre Bashar al-Assad
ºi deloc cãtre Opoziþie. În Franþa, mulþi
comentatori nu au ezitat sã spunã cã Rusia
ºi China au oferit de fapt regimului un
„permis pentru omor”. Ministrul francez
de Externe, Alain Juppé, a declarat în context cã Parisul ar putea contribui la „structurarea” ºi „organizarea” Opoziþiei siriene.
ªeful diplomaþiei ruse, Serghei Lavrov,
care s-a dus la Damasc, a declarat dupã
întâlnirea cu Bashar al-Assad cã lucrurile
sunt pe calea cea bunã, cã preºedintele sirian doreºte încetarea violenþelor ºi cã a
fãcut ºi promisiuni legate de reforma
Constituþiei. În virtutea acesteia, mandatul
prezidenþial ar urma sã fie limitat la numai
douã perioade de ºapte ani, iar pluralismul
ºi principiul alegerilor libere ar urma sã fie
literã de lege. Dar cum Rusia vinde masiv
arme ºi echipament militar Siriei, Moscova
are tot interesul, ca ºi China, sã-ºi conserve
aceastã piaþã de desfacere.
Între timp, luptele violente din oraºe pre-

cum Homs, Hama ºi Deraa continuã.
Economia Siriei este paralizatã de sancþiunile strãine ºi Guvernul se dezintegreazã
treptat, a declarat Faisal al-Qudsi, fiul unui
fost preºedinte sirian ºi unul dintre oamenii
de afaceri importanþi din aceastã þarã. El a
declarat – potrivit RFI- cã acþiunea militarã
nu mai poate dura decât maxim ºase luni,
“pentru cã armata a obosit ºi nu obþine
rezultate”, dupã care vor ieºi “milioane de
persoane în stradã”. Faisal al-Qudsi a afirmat însã cã administraþia preºedintelui
Bashar al-Assad va lupta pânã la capãt,
pentru cã el ºi susþinãtorii sãi cred cã este
vorba despre o “conspiraþie universalã
împotriva Guvernului din Siria”, relateazã
BBC. Numeroase persoane influente,
inclusiv americani, sperã totuºi cã factorii
economici vor fi cei care vor determina
prãbuºirea regimului. ªi chiar dacã un
“numãr important” de avioane ale SUA
fãrã pilot survoleazã Siria pentru a monitoriza situaþia, dupã cum dezvãluia postul de
televiziune NBC, o intervenþie militarã sub
sigla NATO e exclusã, a precizat secretarul
general al Alianþei, Anders Fogh
Rasmussen.
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