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“Mission
Accomplished!”

Asupra Siriei au fost lansate, vi-
neri, atacuri de rãzboi, la care
auparticipatonavãderãzboia
Naþiunilor Unite care operea-

zã în Marea Roºie (conform oficialilor
americani), bombardiere americane B-1,
patru aeronave Royal Tornado GR4 ale
Marii Britanii (lansând rachete Storm Sha-
dow) ºi avioane de tip Rafale, ale Franþei.

Þintele vizate de atacuri au fost urmã-
toarele:

- Un centru de cercetare ºtiinþificã din
Damasc;

- O unitate de stocare a armelor chimi-
ce, situatã la vest de Homs;

- O instalaþie de depozitare a echipa-
mentelor chimice ºi un post de comandã
lângã Homs.

Treicivili aufost rãniþi înHomsdupãce
“mai multe” rachete au fost interceptate de
sistemele de apãrare aerianã din Siria, a
anunþat televiziunea de stat din Siria.

Martorii aflaþi în Damasc au susþinut
cã au auzit explozii în capitala sirianã, lo-
cuitã de peste un milion de oameni.

Preºedintele american Donald Trump
a declarat cã cele trei state implicate în
atacurile din Siria vor sã transmitã un me-
saj puternic împotriva barbariei ºi brutali-
tãþii, premierul britanic Theresa May a
spus cã “atacurile vor transmite un sem-
nal clar oricui crede cã poate folosi arme
chimice ºi sã fie imun la consecinþe”, iar
preºedintele francez Emmanuel Macron
a afirmat cã operaþiunea militarã a fost ,
îndreptatã “împotriva arsenalului chimic
clandestin al regimului sirian".

Ei se referã la un atac asupra oraºului
sirian Douma, despre care se spune cã ar
fi avut loc la 7 aprilie 2018, unde potrivit
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS), din cele 70 de persoane ucise în
timp ce se adãposteau în subsoluri, 43 au
prezentat simptome care corespund ex-
punerii la “substanþe chimice foarte toxi-
ce” ºi cã alte 500 de persoane au mers la
spital, prezentând semne de expunere la
“substanþe chimice toxice”.

Câteva rapoarte au atribuit atacul ar-
matei siriene.

Guvernul sirian ºi Rusia au negat
vehement implicarea ºi i-au acuzat pe
rebelii din Douma de fabricarea atacu-
lui chimic, apoi au acuzat o forþã occi-
dentalã de contrafacere (eventual,
Marea Britanie, cu care Rusia se afla
în disputã, în cazul otrãvirii spionului
dublu Serghei Skripal ºi a fiicei lui)
mergând, chiar, pânã la contestarea
faptului cã atacul chimic ar fi avut loc.

Ministerul de Externe al Siriei a de-
clarat sâmbãtã cã avioanele america-
ne, britanice ºi franceze au “ încãlcat
flagrant dreptul internaþional ºi princi-
piile cartei ONU”.

Preºedintele rus Vladimir Putin a emis
o declaraþie sâmbãtã, spunând cã Kremli-
nul “condamnã serios” atacul asupra Si-
riei, pe care l-a numit “un act de agresiune
împotriva unui stat suveran ... în prim-pla-
nul luptei împotriva terorismului”.

El a spus cã atacul a fost efectuat “fãrã
sancþiuneaConsiliuluideSecuritatealNa-
þiunilor Unite, încãlcând Carta ONU, nor-
mele ºi principiile dreptului internaþional”
ºi cã Rusia solicitã o reuniune imediatã a
Consiliului de Securitate al ONU.

Proiectul de rezoluþie, pe care Rusia
l-a propus sâmbãtã Consiliului de Secu-
ritate ONU, ca sã condamne atacurile
coaliþiei americane, britanice ºi franceze
asupra Siriei a eºuat, fiind susþinut doar
de China ºi Bolivia (alãturi de Rusia) din
cei 15 membri pe care îi numãrã.

Liderul opoziþiei britanice, Jeremy
Corbyn, a spus sâmbãtã cã atacurile bri-
tanice asupra Siriei, ca parte a coaliþiei
cu Statele Unite ºi Franþa, nu au bazã le-
galã: “Ar fi putut fi fãcute doar în auto-
apãrare, dacã ar fi existat o ameninþare
directã asupra noastrã, ceea ce nu s-a
petrecut”.

Referindu-se la intervenþia coaliþiei în
Siria, privitã ca reacþie în numele umani-
smului, premierul turc Binali Yildirim a
întrebat coaliþia retoric, deºi Turcia este
membru NATO: “Unde aþi fost în timpul
crimelor din ultimii ºapte ani, din Siria?!
Vã amintiþi de umanitate numai la atacu-
ri chimice? Noi nu acceptãm omorârea
oamenilor nici prin metode chimice, nici
prin arme normale”.

România susþine ºi este solidarã cu ac-
þiunea fermã de rãspuns a SUA, Marea
Britanie ºi Franþa în Siria, ca urmare a ata-
culuichimicdin7aprilie,aanunþatGuver-
nul, printr-un comunicat.

(continuare în pagina 14)

Rãzboiul din Siria
nu a început... încã!

Episodul militar consumat în noap-
tea de vineri spre sîmbãtã a fost pregãtit
cu cea mai mare grijã pentru a rãmîne
doar atît: un moment bine încapsulat,
din punct de vedere politic, dar ºi militar,
dintr-un conflict a cãrui întreagã istorie
este departe de a fi fost scrisã. Atacul
“chirurgical”, cu rachete lansate de pe
instalaþiile marine ale
Statelor Unite, Franþei
ºi Marii Britanii, a
avut un singur obiec-
tiv: sã întãreascã din
punctdevederepolitic
credibilitatea reacþii-
lor occidentale faþã de
utilizarea de cãtre re-
gimul de la Damasc a
armelor chimice în conflictul deschis
pentru putere care se desfãºoarã în Siria,

cãruia i-au cãzut victime, ca în toate ca-
zurile de acest fel, oameni nevinovaþi ºi
fãrã apãrare. Pregãtirea minuþioasã a
operaþiunii s-a referit nu doar la alegerea
þintelor, în principal instalaþii industriale,
mijloace de transport ºi centre de coor-
donare, dar ºi a momentului în timp al
atacului. Deasupra tuturor, însã, grija
cea mare a fost de a lua mãsurile cele
mai stricte ºi cuprinzãtoare pentru a evi-
ta posibilitatea ca printre victimele rã-
spunsului militar occidental sã se afle
personal civil sau militar al Rusiei.

Ce consecinþe urmeazã?
În primã instanþã, o nouã furtunã poli-

ticã, diplomaticã, de propagandã ºi con-
tra-propagandã, construitã cu la fel de
mare grijã de toþi cei care sperã sã valori-
fice în interesul lor situaþia. Rusia ºi regi-
mul Bashar Al Assad, în principal, dar

nu numai. Vor fi reluate acuzaþiile cu
privire la “orchestrarea” atacului cu sub-
stanþe chimice de cãtre alte pãrþi decît
Damascul. De ce nu Londra, sau “cãºtile
albe” aflate ici ºi colo pe teren? Vorbele,
în aceastã direcþie, au fost aruncate pu-
blic, deja, nu doar de presã, ci ºi prin de-
claraþii ale unor oficiali. Vor urma infor-
maþii, analize ºi rapoarte cu privire la
eficacitatea loviturilor, cîte ºi-au atins cu
adevãrat þinta, respectiv cîte au fost in-
terceptate ºi doborîte. De armata, atît de
capabilã tehnologic, a Siriei, desigur!
Pentru coloratura emoþionalã, nu este
exclus sã fie brodat ºi un episod cu “vic-
timele colaterale” ale atacului occiden-
tal, din rîndul populaþiei civile, pe coar-
da “nu doar unii omoarã civilii nevino-
vaþi, ci ºi ceilalþi; toþi o apã ºi-un pãmînt;
tot un drac!”. Deºi nu foarte probabil,

posibilitatea ca Rusia sã încerce sã ducã
episodul în Consiliul de Securitate rãm-
îne deschisã, dar ºansele sunt inexistente
în condiþiile în care SUA, Franþa ºi Ma-
rea Britanie pot opune votul împotrivã,
absolut, de care dispun. Acceptarea unei
asemenea dezvoltãri diplomatice se po-
ate materializa doar dacã cei trei deþin ºi
pot produce public dovezile irefutabile
care sã incrimineze regimul de la Da-
mascpentru folosireaarmelorchimice.

În rest, toatecelelaltevariabileesenþiale
ale conflictului din Siria rãmîn slab, ne-
semnificativ sau deloc atinse de acest
episod militar. Care va fi pasul urmãtor
al Statelor Unite nu mai are nici o legã-
turã cu dezvoltãrile situaþiei de pe teren,
ci doar cu imprevizibilitatea logico-ra-
þionalã a decidentului de la Casa Albã.
Ceilalþi actori principali vor rãmîne pe

poziþiile actuale, sãpînd încã ºi mai
adînc tranºeele în care ºi-au fixat poziþii-
le. “Logica” conflictului din Siria, inclu-
siv implicarea pe teren a celor mai im-
portanþi actori ai politicii din Orientul
Mijlociu, începînd cu Statele Unite ºi
Rusia, nu este servitã de escaladarea
masivã ºi bruscã a tensiunilor, nici de
împingerea acþiunilor militare într-o
confruntare care sã angajeze direct cele
douã mari puteri. Dimpotrivã, ea este
susþinutã de continuarea activitãþilor mi-
litare în regim controlat ºi de menþinerea
deschisã a unui cîmp larg de posibilitãþi
politico-diplomatice pentru a putea con-
tinua vastul “experiment” care are loc.
Al doilea ca importanþã, pentru configu-
raþia ulterioarã a raporturilor internaþio-
nale, dupã cel de la începutul anilor 90,
din Iugoslavia. n

- Este de ajuns sã le spui sirienilor cã sunt atacaþi
ºi se omoarã între ei.

CORNEL
CODIÞÃ

(Citiþi, în pagina 14,

“Pro ºi Contra AL-ASSAD”.)

(Citiþi, în pagina 14, “Ruºii nu ex-

clud un rãzboi direct cu americanii”.)

(Citiþi, în pagina 14, “Gazul neu-

rotoxic sarin este invocat de o

sursã SUA nedezvãluitã”.)

- Atacul sirian cu gaze nu a existat, rachetele americane
au fost doborâte, atunci de unde vin morþii?!

(Citiþi, în pagina 3, editorialul

“Misiune îndeplinitã?”.)


