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Şefii diplomaţiilor rusă şi americană,
Serghei Lavrov şi John Kerry
ONU, de peste 100.000 de morţi şi
milioane de refugiaţi.

Mercenari şi extremişti,
printre rebeli

Casa Albă a apreciat că raportul
Naţiunilor Unite privind utilizarea
armamentului chimic în Siria demons
trează responsabilitatea regimului
Bashar al-Assad, dat fiind că gazul sarin
a fost lansat cu rachete sol-sol, deţinute
doar de către autorităţi. Rusia a acuzat
însă de subiectivitate inspectorii ONU
şi a afirmat că a primit din partea Da
mascului elemente care sprijină ipoteza
unei provocări din partea rebelilor. Întrun articol publicat de celebrul New York
Times, liderul de la Kremlin, Vladimir
Putin, spune că nu există dubii că în
Siria au fost folosite gaze otrăvitoare.
Dar, spune preşedintele rus, „există
motive întemeiate să credem că acestea
nu au fost folosite de armata siriană, ci
de forţele din opoziţiei”. Şi alte rapoarte
indică faptul că şi rebelii se fac vinovaţi
de atrocităţi, preciza Radio France
Internationale. Frontul Al-Nosra,
grupare afiliată Al-Qaida şi parte a
opoziţiei siriene, a revendicat un atac

împotriva a trei sate alawite (confesiune
căreia îi aparţine preşedintele Bashar
al Assad). În atacul ce a avut loc în
apropiere de Homs, au fost ucise zeci
de persoane. De altfel, potrivit unui
studiu publicat de institutul britanic
IHS Jane’s, aproximativ jumătate din
forţele care combat regimul Assad
ar fi jihadişti şi islamişti membri ai
unor grupări radicale siriene. Studiul
se bazează pe discuţii cu combatanţii
rebeli şi pe estimări ale serviciilor de
informaţii. Circa 100.000 de militanţi
rebeli sunt angajaţi în lupta armată, dar
ei sunt divizaţi în nu mai puţin de 1.000
de grupuscule, scrie „The Telegraph”,
citând studiul. Circa 10.000 dintre
ei sunt veniţi din alte ţări şi fac parte
din grupări afiliate Al-Qaida. Alţi 30
-35.000 sunt islamişti membri ai unor
grupări extremiste siriene.

Unde e ascuns arsenalul chimic?

Naţiunile Unite au primit din partea
Siriei cererea de aderare la Convenţia
Organizaţiei
pentru
Interzicerea
Armelor Chimice, primul pas către
plasarea arsenalului chimic sub protecţie
internaţională,
propunere
făcută

de Rusia. Planul trimis de Moscova
mai prevede ca Damascul să ofere
informaţii precise cu privire la zonele de
depozitare şi fabricare a arsenalului său.
Centrele trebuie să fie inspectate apoi
de specialiştii Naţiunilor Unite şi într-o
ultimă etapă să se decidă cum vor fi
distruse armele. Statele Unite estimează
că Siria dispune de 54 de locaţii unde
sunt fabricate sau depozitate arme
chimice, evaluând stocurile, împreună
cu Rusia, la aproximativ 1.000 de tone, a
afirmat un oficial american, citat de AFP
sub protecţia anonimatului. Oponenţii
lui Bashar al-Assad acuză regimul
că a început să disperseze arsenalul
chimic, cu scopul de a complica sarcina
inspectorilor ONU. The Wall Street
Journal (WSJ), care citează responsabili
americani anonimi, afirmă că o unitate
militară specializată - unitatea 450 deplasează de câteva luni stocurile de
arme chimice.

România, pentru o soluţie paşnică

România s-a raliat poziţiei luate de
liderii a 11 state din grupul G20 faţă
de situaţia din Siria cu prilejul unei
întâlniri de la Sankt Petersburg, a
anunţat preşedintele Traian Băsescu.
El a precizat că declaraţia condamnă
în modul cel mai ferm atacul din
suburbiile Damascului şi ţine res

ponsabile autorităţile. Documentul
mai recunoaşte că în conflict nu
există o soluţie militară şi că se caută
o reglementare politică paşnică.
Liderul de la Cotroceni a explicat că
o intervenţie armată implică riscuri
majore, cum ar fi extinderea conflictului
la nivel regional. „Conflictul militar
trebuie evitat. O soluţie negociată care
să se finalizeze prin alegeri libere în Siria
este cea pe care România o susţine fără
rezerve”, a precizat Băsescu.
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