TERRA

Siria, lăsată
de ONU
să-şi
facă
temele
Deşi pericolul unei intervenţii militare s-a
îndepărtat pentru moment, cei cinci membri
permanenţi ai Consiliului de Securitate al
ONU (Statele Unite, China, Rusia, Franţa
şi Marea Britanie) depun eforturi în vederea
găsirii unui teren de înţelegere pentru o
rezoluţie „puternică şi coercitivă” care să
oblige Siria să renunţe la arsenalul său
chimic.

S

ecretarul de Stat american
John Kerry a semnat pe 14
septembrie, la Geneva, un
acord pe această temă cu omologul său
rus, Serghei Lavrov, dar Moscova, aliat
fidel al Damascului, se opune oricărei
referiri la o eventuală recurgere la forţă
împotriva regimului sirian.

Bashar al-Assad: ”Suntem în
război cu Al-Qaida”

Într-un interviu difuzat de FoxNews,

preşedintele sirian Bashar al-Assad a
anunţat că ţara sa va distruge armele
chimice, o operaţiune care va costa un
miliard de dolari americani şi va dura
un an. El a asigurat că ţara sa nu este
„în război civil”, ci într-un „nou fel de
război” cu „zeci de mii de jihadişti” de
peste 80 de naţionalităţi diferite.”Ceea
ce vă pot spune este că 80 la sută - unii
zic 90 la sută, nu avem date precise din aceşti terorişti sunt membri ai AlQaida şi ai ramurilor sale” a declarat
şeful statului. Conform acestuia, de la
declanşarea conflictului în urmă cu doi
ani şi jumătate „zeci de mii de sirieni”
şi 15.000 de soldaţi guvernamentali
au fost ucişi, majoritatea în „atacuri
teroriste, asasinate şi atentate
sinucigaşe”. Al-Assad a mai afirmat că
atacul cu arme chimice de la 21 august
-în urma căruia se estimează că au murit

peste 1.400 de oameni, printre care
sute de copii- a fost realizat de rebeli
şi nu de forţele sale armate. Naţiunile
Unite au confirmat, „fără echivoc şi
în mod obiectiv”, că în Siria au fost
utilizate arme chimice – mai exact
gaz sarin- pe 21 august, la periferia
oraşului Damasc, însă nu se ştie de
către cine.”Este o crimă de război”, a
subliniat secretarul general ONU, Ban
Ki-moon. Comisia Naţiunilor Unite
pentru Drepturile Omului a anunţat
că anchetează 14 presupuse cazuri
de atacuri cu arme chimice produse
în Siria în ultimii doi ani. Ţara se
confruntă, începând din martie 2011,
cu revolte reprimate violent şi un
conflict militar între forţele opoziţiei
şi serviciile de securitate subordonate
regimului Bashar al-Assad. Bilanţul
violenţelor este, potrivit estimărilor
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