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Siria, în pragul imploziei
S-a împlinit un an de când sirienii au
ieºit în stradã, pentru a demonstra
împotriva preºedintelui Bashar alAssad. Dorinþa lor de libertate ºi reformare democraticã a þãrii a fost inspiratã de precedentele revoluþii din aºanumita Primãvara Arabã. În cursul
lunilor scurse de la Ziua Furiei, 15 martie 2011, peste 8.000 de civili au fost
uciºi în reprimarea violentã a manifestaþiilor de cãtre forþele militare guvernamentale, conform unui bilanþ al ONU,
care nu poate fi confirmat din surse
independente. Rãniþii ºi dispãruþii deja
nu mai sunt numãraþi, alte sute de mii
s-au refugiat. În timp ce comunitatea
internaþionalã cautã o soluþie la
aceastã crizã umanitarã, luptele continuã, opoziþia sirianã fiind alimentatã cu
arme din afara þãrii. Sursa exactã nu se
cunoaºte. Emisarul special al ONU,
Kofi Annan, a apreciat drept “dezamãgitor” rãspunsul la propunerile pe
care le-a prezentat regimului de la
Damasc, în vederea încetãrii focului.
Kofi Annan a declarat presei cã întâlnirea lui cu preºedintele Assad s-a concentrat pe trei obiective principale: stoparea
imediatã
a
violenþelor,
deschiderea coridoarelor umanitare ºi
lansarea dialogului politic. Opoziþia
din Siria este scepticã însã, în ce
priveºte cooperarea preºedintelui

Assad. Acesta a subliniat cã respinge
orice fel de dialog politic atâta vreme
cât “grupurile de teroriºti opereazã în
continuare pe teritoriul þãrii”. Trei oficiali americani au declarat în context
cã Bashar al-Assad nu recunoaºte
autoritatea lui Kofi Annan ºi nici pe cea
a reprezentanþilor Ligii Arabe.
Cotidianul britanic The Guardian
susþine cã a intrat în posesia unor email-uri ale preºedintelui sirian ºi ale
soþiei sale, care ar demonstra cã Assad
ar fi cerut asistenþã Iranului în reprimarea manifestaþiilor. Ar fi vorba
despre peste trei mii de mesaje,
provenind de la activiºti sirieni. Douã
sute de organizaþii de apãrare a drepturilor omului au solicitat ONU ºi Rusiei
sã acþioneze pentru a pune capãt
vãrsãrii de sânge din Siria. Rusia ºi
China au blocat de douã ori pânã
acum rezoluþii anti-Siria ale Consiliului
de Securitate. Moscova se pregãteºte
însã pentru schimbarea puterii în
Damasc. Vladimir Putin a declarat cã
nu ºtie dacã preºedintele Bashar alAssad poate supravieþui tulburãrilor din
þara sa, apreciind cã reformele din Siria
au fost îndelung aºteptate ºi ar trebui
implementate. El a adãugat cã Rusia ºi
Siria nu au o relaþie specialã.„Noi nu-l
apãrãm pe Bashar al-Assad ºi nu suntem nici împotriva opoziþiei siriene. Însã

noi suntem împotriva unei implicãri
armate externe în Siria”, a declarat o
sursã apropiatã Kremlinului, citatã de
Vocea Rusiei. Moscova nu exclude cã,
în final, problema poate fi soluþionatã
dupã metoda din Libia.„Vor sã-l rãstoarne de la putere pe Assad, sã-l rãstoarne”, a spus pentru Kommersant
sursa rãmasã anonimã din cadrul
Ministerului rus de Externe.”Însã fãrã
noi ºi fãrã sancþiunile ONU”.
Occidentul ºi-a fi dorit în Siria un scenariu de tip tunisian, altfel spus o
cãdere a regimului dictatorial cu minime violenþe ºi vãrsare de sânge. Din
pãcate acest scenariu nu a fost posibil,
iar acum lucrurile sunt extrem de complicate întrucât existã dovezi cã grupuri
integriste, care au fost deja active în
Afganistan, Irak sau Libia, s-au infiltrat
în Siria ºi s-au angajat în lupta armatã.
Nu întâmplãtor Hillary Clinton, ºefa
diplomaþiei americane, a formulat
recent urmãtoarea întrebare: “Este normal sã sprijinim Al Qaida în Siria?”.
Între timp, la Damasc, Bashar al-Assad
a anunþat, ca ºi cum þara sa ar fi cea
mai paºnicã din lume, organizarea de
alegeri legislative pe data de 7 mai. Ele
sunt denunþate de Opoziþie ca o farsã,
aºa cum au fost ºi celelate douã scrutinuri de acest gen organizate din anul
2000, de când a venit el la putere.
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