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Războiul din Coreea,

deocamdată doar verbal

Comunitatea internaţională a răsuflat
uşurată în condiţiile în care era de aşteptat
un nou test nord-coreean cu rachetă, după
amplificarea tensiunilor din Pensinsula
Coreea ca urmare a celui de-al treilea test
nuclear subteran efectuat de Phenian la 12
februarie şi a sancţiunilor ONU care i-au
succedat. Coreea de Nord a ameninţat în
ultimele săptămâni că va ataca vecina sa de
la sud şi Japonia, precum şi baze americane
în regiune.
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a început de aprilie, Phenianul a dus
retorica belicoasă la un nou nivel, pe
care unii l-ar considera de-a dreptul
bizar, după ce a trimis la graniţa cu China un
elicopter învechit, din care s-au paraşutat cinci
soldaţi. După această „demonstraţie de forţă”,
Coreea de Nord a anunţat că este dispusă să
înceapă negocierile, bazate pe „principiile păcii
și suveranității” și să contribuie la stabilitatea din
Asia și din lumea întreagă, „ca o forță nucleară
responsabilă”. Totuși, „nu orice țară merită
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prietenia noastră”, a adăugat Kim Jong-un, care a
continuat amenințările la adresa Statelor Unite.
Conducătorul a subliniat că țara sa nu are nicio
intenție să renunțe la armele nucleare, pe care le
consideră „o comoară”.
Americanii au respins posibilitatea de a mai
purta discuţii artificiale cu regimul stalinist,
dar secretarul de Stat John Kerry şi-a reiterat
opţiunea pentru o soluţionare diplomatică
a crizei din Peninsula Coreea, afirmând că
SUA rămân deschise unor negocieri autentice
şi credibile în privinţa denuclearizării. El a
subliniat însă că greutatea apasă acum pe
umerii Phenianului care va trebui să respecte
normele dreptului internaţional. Kerry a
declarat că Beijingul, principalul aliat al Coreei
de Nord, a criticat foarte dur Phenianul pentru
comportamentul său din ultima perioadă. În
etapa finală a turneului său diplomatic de 10 zile,
care a inclus vizite la Seul şi Beijing, Kerry a urmărit
să liniştească îngrijorările chineze, dar nu a ezitat
să ofere garanţii unor aliaţi americani, precum
Japonia şi Coreea de Sud. Ministrul britanic al

afacerilor externe, William Hague, a avertizat
Coreea de Nord că va fi supusă unei izolări şi mai
mari dacă va continua să-şi dezvolte programul
nuclear şi a acuzat-o de retorică frenetică şi
belicoasă, transmite EFE.
Phenianul vrea ca Washingtonul să îi
recunoască statutul de putere nucleară şi să
pună capăt „politicii de ostilitate” împotriva
sa, rezumă Scott Snyder, un analist din cadrul
Council on Foreign Relations.”Războiul nu stă să
izbucnească, cel puţin în acest stadiu”, subliniază
un oficial american de rang înalt. Nimic pe teren
nu sugerează vreo acţiune militară de amploare.
Cu toate acestea, Statele Unite nu ar fi surprinse
dacă regimul de la Phenian ar lansa o rachetă, a
declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay
Carney, reiterînd apelul adresat Coreei de Nord,
de a pune capăt provocărilor. Vecinii sud-coreeni
au semnalat că Phenianul a transferat două rachete
Musudan, cu rază medie de acţiune, pe coasta
de est, însă ele nu au cum să vizeze teritoriul
continental al Statelor Unite.
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