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SUA ŞI CRIZA SIRIANĂ 

PENALITĂŢI, AVERTISMENTE, RACHETE INTELIGENTE.  APOI? 

 

PULSUL GEOSTRATEGIC 

Pentru conformitate 
Ambasador prof. Dumitru CHICAN 

 

 

 Un  cenuşiu „jurnal de război” 

Î n cei ş apte ani care au trecut de la declanş area  tulbura rilor ş i a ra zboiului civil şirian, 
pozit ia Statelor Unite ale Americii a cunoşcut un lung ş ir de şchimba ri, ajuşta ri ş i reconfi-
gura ri fat a  de evolut iile crizei din aceaşta  t ara , guvernate – ata t î n mandatul foştului 
preş edinte Barack Obama, cî t ş i de la inştalarea la Caşa Alba  a noii Adminiştrat ii conduşa  
de preş edintele Donald Trump – de şinuşoida intereşelor americane î n regiunea Orientului 
Mijlociu ş i î n relat iile cu Federat ia Ruşa , ca t ş i de evolut iile politico-militare pe frontul in-
tern şirian, î ndeoşebi dupa  data de 30 şeptembrie 2015, ca nd Moşcova ş i-a inaugurat in-
tervent ia armata  nemijlocita  î n aceşt conflict cu dimenşiuni geopolitice şub-regionale, dar 
cu mize geoştrategie de anvergura  internat ionala . 

Pentru intereşul iştoric ş i documentar, conşemna m, î n cele ce urmeaza , o retroşpectiva  
cronologica  a principalelor momente care au marcat relat ionarea dintre Statele Unite ş i 
criza şiriana  din 2011 pî na  î n momentul de fat a . 

 

Penalităţi şi delegitimizări 

- 29 aprilie 2011: La o lună de la declanşarea manifeştaţiilor proteştatare paşnice, 
î nta mpinate cu react ii de fort a  din partea regimului şirian, Waşhingtonul anunt a  impune-
rea de şanct iuni economice ş i de alta  natura  î mpotriva unui numa r de î nalt i oficiali, demni-
tari ş i apropiat i ierarhiei de putere de la Damaşc; 

- 11 mai 2011: Preşedintele Barack Obama cere lui Başhar Al-Aşşad şa  accepte con-
ştituirea unui Conşiliu Întermiar de Tranzit ie pentru reforme ş i prega tirea de noi alegeri, 
şau, î n caz contrar, şa  plece de la putere. Sunt inştituite noi şanct iuni economice ş i financi-
are care î l vizeaza  nemijlocit pe preş edintele Başhar Al-Aşşad; 

- 1 iulie 2011: Cu ignorarea cutumelor şi a normelor de drept diplomatic, ambaşa-
dorul SUA la Damaşc, Robert Ford şe î nta lneş te cu manifeştant ii din diştrictul adminiştra-
tiv Hama pe care î i î ncurajeaza  ş i î i aşigura  de şuşt inerea Statelor Unite; 

- 18 august 2011: Adminiştraţia Barack Obama, împreună cu lideri ai ştatelor eu-
ropene aliate, declara  ca  preş edintele Başhar Al-Aşşad „ş i-a pierdut legitimitatea” ca ş ef al 
ştatului ş i î l şomeaza  şa  renunt e la toate prerogativele şale; 

- 24 octombrie 2011: Ambaşadorul american la Damaşc părăşeşte Siria „din moti-
ve de şecuritate”. Damaşcul î ş i recheama  ambaşadorul acreditat la Waşhington. Ambaşa-
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dorul Robert Ford va efectua numeroaşe deplaşa ri la Ankara unde a avut permanente  î n-
ta lniri cu liderii opozit iei şiriene; 

- August 2013: Preşedintele Barack Obama  renunt a  la intent ia şa de a ordona act iuni 
militare de repreşalii î mpotriva regimului şirian dupa  ce aceşta din urma  eşte acuzat de a fi 
foloşit arma chimica  î mpotriva manifeştant ilor civili din oraş ul Daraa din şudul t a rii. Ante-
rior, Barack Obama avertizaşe, î n mai multe ra nduri, ca  SUA î ş i rezerva  dreptul de a execu-
ta act iuni de bombardament î mpotriva Siriei, î n cazul î n care regimul de la Damaşc va î n-
ca lca „linia roş ie” a utiliza rii arşenalelor chimice î mpotriva civililor. Decizia lui Barack Oba-
ma de a renunt a la repreşalii militare a şurvenit î n urma unor oficii de mediere deşfa ş urate 
de Federat ia Ruşa   şoldate ş i cu anunt ul prin care guvernul şirian î ş i declara dişponibilita-
tea de a diştruge toate armele chimice de care dişpune. 

 

„Plecarea de la putere a lui Bashar Al-Assad nu mai este o prioritate” 

- 30 martie 2017: Rex Tillerşon, noul minştru american de Externe î n Adminiştrat ia 
Donald Trump declara  public ca  „şoarta lui Başhar Al-Aşşad o hota ra ş te numai poporul şi-
rian”. Î n paralel, ambaşadoarea SUA la ONU, Nikki Haley anunt a  ca  „t ara şa ş i-a şchimbat 
ierarhia priorita t ilor î n Siria, nemaifiind intereşata  de plecarea de la putere a lui Başhar Al-
Aşşad”. Patru zile mai ta rziu, ambaşadoarea Haley revine aşupra declarat iei precedente, 
afirma nd, la ONU, ca  „poporul sirian nu mai vrea ra ma nerea la putere a lui Bashar Al-Assad 
şi nu acceptă nici ca acesta să mai candideze pentru un nou mandat prezidenţial"; 

-  4 aprilie 2017: Caşa Albă acuză regimul şirian de a fi executat, în aceeaşi zi, un 
nou atac cu gaze letale aşupra localita t ii Khan Sheykhoun din nord - veştul t a rii, şoldat cu 
86 de mort i. „Aşemenea acte abominabile din partea regimului Al - Aşşad nu mai pot fi 
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t inute şub ta cere” declara preş edintele Donald Trump; 

- 7 aprilie 2017: Două nave de război americane din Mediterana lanşează 59 ra-
chete de croaziera   Tomahawk aşupra aeroportului militar şirian Shayrat, la şud de oraş ul 
Homş. Era primul atac militar direct executat de armata americana  aşupra unor baze ale 
regimului şirian; 

-  februarie 2018: o dronă venită dinşpre Siria, dar controlată de iranieni eşte do-
bora ta  î n zona de frontiera  cu Platoul Golan a şpat iului aerian işraelian. Î n ripoşta , aviat ia 
işraeliana  bombardeaza  mai multe locat ii militare de pe teritoriul şirian. Un aparat işraeli-
an F-16 eşte dobora t î n curşul aceştui raid; 

- 10 aprilie 2018: Statele Unite acuză, încă o dată, regimul şirian de foloşirea arme-
lor chimice î n zona oraş ului Douma, la eşt de  Damaşc, Donald Trump amenint a nd cu re-
preşalii dure. A foşt î nceputul unui nou epişod dramatic al ra zboiului civil şirian. 

 

 

Furtuna de dinaintea ciclonului 

Prima decada  a lunii aprilie poate fi numita  una a „ra zboiului rezolut iilor” şub cupola 
Conşiliului de Securitate ş i a febrilelor prega tiri pentru un ra zboi al „rachetelor inteligen-
te” î ntre Statele Unite, şuşt inute, cu entuziaşm, de Marea Britanie ş i Frant a, pe de o parte ş i 
Federat ia Ruşa , de alta  parte. Î nca  o data  lumea ş-a va zut î n şituat ia de a urma ri, cu neî n-
credere ş i cu ra şuflarea ta iata , foş netul amenint a tor al fantomei unui ra zboi de  proport ii, 
cu durata  ş i, mai aleş, cu conşecint e greu de preva zut dar uş or de imaginat. 

Î n noaptea de 10 aprilie, la Conşiliul de Securitate al ONU, Federat ia Ruşa  a duş la eş ec, 
prin recurşul la dreptul de veto, un proiect de rezolut ie prezentat de SUA î n  lega tura  cu 
acuzat ia aduşa  regimului şirian de a fi fa cut uz de armele chimice ş i cu ma şurile internat io-
nale conşecutive aceştui atac. Î n ripoşta , Waşhingtonul ş i aliat ii şa i occidentali membri 
permanent i ai Coşnşiliului au î mpiedicat, prin acelaş i procedeu, adoptarea a doua  proiecte 
ruşeş ti de rezolut ii prin care şe propunea crearea unui mecanişm neutru de anchetare a 
cazului, eluda ndu-şe orice referire la penalizarea şau comdamnarea regimului şirian. Aş-
tfel, odata  cu paralizarea inştrumentelor diplomatice, unica î ntrebare poşibila  ş i rat ionala  - 
ata t pentru analiş ti, ca t ş i pentru anonima „opinie publica ” -  nu mai era  aceea daca  o lovi-
tura  militara  americana  î mpotriva regimului şirian va avea loc şau nu, ci cî nd şe va produ-
ce aceaşta ş i ce amplitudine va avea. Climatul – ş i aş a tenşionat de pa na  atunci - a intrat 
î ntr-o eferveşcenta  „dinamica  a ra zboiului”, şemnalele î n aceşt şenş fiind pe ca t de nume-
roaşe, pe atî t de neliniş titoare. Îata  doar cî teva dintre ele: 

- Anularea de ca tre preş edintele Donald Trump a programatului turneu pe continentul 
latino-american, liderul de la Caşa Alba  prefera nd şa  ra ma na  ala turi de conşilierii ş i gene-
ralii şa i  pentru a dişcuta deşpre... Siria; 

- Anularea de ca tre ş eful Pentagonului, Jim Mattiş a unei mai lungi vizite de informare ş i 
documentare prin mai multe ştate de la frontiera şudica   Statelor Unite ale Americii; 

- „Militarizarea” şa lilor de ş edint e ale Caşei Albe prin prezent a î nalt ilor comandant i, pla-
nificatori ş i decident i militari care, î n ş edint e maraton, au dişcutat opt iunile de act iune pu-
nitiva  î mpotriva regimului şirian, natura ş i dimenşiunile intervent iei, t intele care trebuie 
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şa  fie lovite, fort ele neceşare etc. etc.; 

- Lanşarea ordinului de deplaşarea î n eştul Mediteranei a doua  diştruga toare purta toare 
de rachete de croaziera  Cruişe ş i Tomahawk, reşpectiv „Donald Cook” ş i „USS Porter” ş i a 
portavionaului „Harry Truman”; 

- Celeritatea cu care preş edintele francez Emmanuel Macron ş i premierul britanic The-
reşa May ş i-au oferit dişponibilitatea de a participa la operat iunea anti-şiriana  pla nuita  de 
Donald Tump; 

- Nemaiavî nd, probabil, prea multe de fa cut prin Yemen, nici  monarhia şaudita  nu ş-a 
la şat mai prejoş, oferindu-ş i, prin vocea print ului itinerant pe  ca ra rile apuşene, emirul Mo-
hammed Ben Salman, aceeaş i participare „corect ionala ” la proiectul „anti-chimic” al lui Do-
nald Trump, al generalilor şa i ş i al belicoşului conşilier de şecuritate John Bolton. O aşeme-
nea oferta  a primit, î nşa , la fel de prompt, o replica  mai put in aş teptata : regimul de la Tehe-
ran a anunt at ca  ala turarea Arabiei Saudite la „tripla aliant a ” regizata  de dl. Trump va duce 
la lanşarea denşa  a rachetelor baliştice iraniene aşupra teritoriului şaudit! 

- Nici Îşraelul nu a î nta rziat şa  şe faca  luat î n conşiderat ie Daca  operat ia anti-şiriana  va 
avea loc ş i daca , î n aceşt context, Siria ş i Îranul vor executa atacuri la adreşa ştatului evreu, 
aceşta „va zdrobi regimul de la Damaşc” ş i „va da o lovitura  devaştatoare Îranului”. 

 

„A fi sau a nu fi?” 

Enumera rile ar putea continua ş i ele ar alca tui un lung inventar de ingrediente neceşare 
declanş a rii unui ra zboi cu dimenşiuni ş i conşecint e incalculabile.  

Supliment la Pulsul Geostrategic, Nr.257, 258, Vineri, 20 Aprilie 2018                                       INGEPO Consulting 



7 

 

Din pa cate, tot aceşt joc cu nervii ş i cu temerile nat iunilor lumii  şugereaza , cu tot realul 
şa u dramatişm, o atmoşfera  de impardonabila  comedie bufa  î n care eroii - cont i ş i amante, 
şubrete, valet i ş i ba rbieri cu şimt ul umorului pun la cale hiperbolice conşpirat ii, ra zbuna ri 
din şpatele paravanelor ş i şcrişori contrafa cute  de amor ta rziu. Preş edintele Trump face 
diplomat ie pe Twitter ş i vorbeş te deşpre „rachete frumuş ele, noi-nout e ş i inteligente”, ara -
ta ndu-şe, totodata , dişpuş şa -ş i t ina  î n şilozuri rachetele deş tepte, daca  va primi, î n şchimb, 
un „compromiş şubştant ial”. Nu ne şpune deşpre ce , deşpre ca t ş i deşpre cine eşte vorba, 
dar aceaşta nu î mpiedica  izul de ş antaj al mişivelor şale tranşmişe prin Twitter ca ci telefo-
nul, fie el ş i roş u, a ca zut de mult î n deşuetudine. De partea cealalta , Vladimir Putin recurge 
la farmecele ş armantei blonde Maria Zaharova pentru a-i purta, urbi et orbi,  meditat iile ş i 
maximele şapient iale deşpre pacea lumii - a unei lumi pe care arşenalele exiştente ar putea
-o tranşforma inştantaneu ş i orica nd î n cenuş a .  

De ce nu procedeaza  nici veş nic neî mpa cat ii Putin ş i Trump, nici impetuoşul Macron, nici 
eleganta Thereşa May, nici „cuştodele celor doua  şfinte moşchei” la rat iunea ca reia nu î n-
ceteaza  a-i aduce elogii ş i  la demerşul şimplu de a cere Agent iei Înternat ionale pentru În-
terzicerea Armelor Chimice (OÎAC)) care are, totuş i 192 de ştate membre, o ancheta  neu-
tra , profeşionala , la fat a locului, pentru ca, pe aceaşta  baza , decident ii de pe cele doua  ma-
luri ale Atlanticului ş i ale ra ului Moşcova şa  aibe cel put in conş tiint ele conciliate cu ele î n-
şele î nainte de a apa şa butoanele roş ii care declanş eaza  apocalipşa civilizat iei poşt-
moderne? 

„A fi şau a nu fi?” Aceaşta-i, î n definitiv, î ntrebarea? 

 

 

De „la very soon” la „not so soon al all”,  trecând prin „nu există dovezi” 

Dupa  ce a amenint at, şibilinic, ca  un atac aşupra Siriei va avea loc „very şoon”, preş edinte-
le Trump ş i-a luat un moment de reşpiro î n care, foloşindu-şe, ca un american oricare, de 
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şerviciile aşigurate de Twitter, ş i-a  oferit  un de break de  divertişment cu partenerul şa u 
de conducere a lumii bicefale, Vladimir Putin, ca ruia î i şcria, textual, la 11 aprilie: 

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready, Russia, because they 
will be coming, nice and new and „smart”!!. You shouldn’t partners with a Gas Killing Animal 
who kills his people and enjoy it 

  11 aprilie 2018 (Donald J.Trump @realDonaldTrump ) 

 

Dupa  „very şoon”, a urmat „48-72 de ore” î n care armadele moderne ş i cancelariile lumii 
au trecut pe picior de ra zboi gata pentru aşalt. Dar n-a foşt şa  fie. Pentru ca  americanii ş i 
alt i pa mî nteni  inşomniaci care ş-au trezit  a doua zi, la primul ca ntat al cocoş ilor, dornici 
şa  afle „cum mai merge ra zboiul”, au deşchiş oracolul Twitter unde au ga şit un nou meşaj 
de la peş edintele lor care, da, era acolo, za mbind  precum un Mefişto fericit ca  mai ştrigaşe 
odata  „lupul, lupul!” fa ra  ca lupul şa  şe arate. Îata  ce cuva nta twitterul prezident ial: 

(I) never said an attak on Syria would place. Could be very soon or not so soon at all!!. In any 
event, the United States under my Administration has done a great job of ridding the region 
of ISIS. Where is our „Thank you, America?” 

                                      12 aprilie 2018 (Donald J.Trump@realDonaldTrump ) 

 

Simplu bluff?  Pinocchio reloaded? Î ntret inere tactica  a mişterului pentru ca şurpriza dez-
noda ma ntului şa  fie ca t mai eficienta ? Dat fiind ca  ra ndurile de fat a  şunt elaborate î n para-
lel ş i î n funct ie de dezvolta rile eveniment iale ş i de decizia pe care, mai degraba  şau mai 
ta rziu pret edinele Trump va trebui şa  o ia, o prognoza  de bun-şimt  eşte rişcanta . Sa  mai 
nota m, totuş i ca , invitat î n fat a comişiei pentru armata  a Senatului american, generalul Jim 
Mattiş, î n calitate de miniştru al Apa ra rii, declara, î n aceeş i zi î n care „comandantul şu-
prem” Donald Trump punea î n circulat ie publica  meşajul mai şuş reproduş, ca   „nu det ine 
dovezi (ş.n.) aşupra utilizării de gaze letale în atacul din 7  aprilie aşupra localităţii Douma, 
deş i exişta  numeroaşe indicii î n presa  s i pe mijloacele electronice de socializare (ş.n.)  pri-
vind urilizarea clorinei şau a şarinului”. 

Fat a  cu ezita rile şurprinza toare ale preş edintelui Donald Trump ş i î n condit iile î n care 
Agent ia pentru Înterzicerea Armelor Chimice (OÎAC) a deciş  activarea ş i trimiterea î n Siria 
a unei echipe de anchete ş i inveştigat ii, depozit ia generalului Jim Mattiş (care ar fi putut şa  
vorbeaşca  mai devreme pentru a nu mai la şa loc alertei î n care a foşt aruncata  î ntreaga lu-
me) aminteş te î n mod jenant de circul arşenalelor irakiene de diştrugere î n maşa   a ca ror 
exiştent a ... inexiştenta  a foşt foloşita  de Adminiştrat ia George W. Buşh pentru invadarea 
Îrakului de la care, la 3 aprilie, ş-au î mplinit 15 ani. Încomoda  ş i gra itoare coincident a ! 

Daca  utilizarea (dovedita  cu probe irefutabile ş i neutre) a gazelor letale eşte inadmişibila  
ş i pe deplin condamnabila  ş i reprimabila , dar numai prin mijloacele autorizate î n dreptul 
internat ional, jocul ireşponşabil de-a ra zboiul ş i orgoliul egoişt care aduce o lume î ntreaga  
pe marginea pra paştiei apocaliptice a extinct iei şunt tot atî t de reprobabile ca acte de diş-
pret  ş i de agreşare a liniş tii ş i ştabilita t ii tuturor celor care tra ieşc pe planeta Pa ma nt. 
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Reacţii diplomatice  

Cu o î nta rziere de ca teva zile dupa  „evenimentul chimic” de la 7 aprilie,  au apa rut ş i pri-
mele react ii diplomatice la perşpectiva unei ripoşte militare a Statelor Unite î mpotriva re-
gimului şirian, printre primele voci care ş-au fa cut auzite fiind cea a şecretarului general al 
ONU, Anto nio Guterreş care adreşa marilor actori ai geopoliticii contemporane ş i, cu pre-
ca dere, Statelor Unite ale Americii ş i Federat iei Ruşe, apelul la ret inere, prudent a  ş i rat iune 
î n abordarea complexului doşar şirian. 

La Berlin, cancelarul Angela Merkel anunt a ca  Germania nu şe va implica î n nici o forma  
de atac î mpotriva Siriei, î n vreme ce, la Pariş, preş edintele francez Emmanuel Macron fa cea 
un paş î napoi declara nd ca  Frant a nu a luat, î nca , o decizie ferma  privitoare la eventuala şa 
participare la un atac anti-şirian. De partea cealalta  a Canalului Ma necii, premierul Tereşa 
May avea, î nca , dificile conşulta ri î n cadrul cabinetului şa u, cu nuant a ca , î ntr-o convorbire  
telefonica , la  13 aprilie, cu preş edintele Donald Trump, a avanşat ideea neceşita t ii de reali-
zare a unui cadru internat ional ca ruia şa  i şe circumşcrie î ntregul pachet de şanct iuni ş i 
ma şuri punitive care ar fi aplicate î mpotriva regimului Başhar Al-Aşşad. Pe de alta  parte, 
ambaşadorul Siriei la Organizat ia Nat iunilor Unite, Başhar Al-Jaafari a dat aşigura ri ca  t ara 
şa va permite ş i va facilita acceşul echipei de inveştigatori ai Organizat iei Înternat ionale 
pentru Înterzicerea Armelor Chimice la orice locat ie din zona oraş ului Douma, din eştul 
capitalei Damaşc. Pe de alta  parte, Suedia a î naintat şecretariatului general al ONU  un pro-
iect de rezolut ie pentru trimiterea î n Siria a unei mişiuni internat ionale cu şcopul identifi-
ca rii ma şurilor care şe impun pentru  lichidarea „odata  pentru totdeauna” a  tuturor arşe-
nalelor de diştrugere î n maşa  care ş-ar afla î n poşeşia Siriei.  

Nici o react ie nu a foşt î nregiştrata  din partea Ligii Statelor Arabe, ocupata  cu prega tirea 
celei de-a 29-a reuniuni la nivel î nalt programata  a şe deşfa ş ura la 15 aprilie, î n oraş ul şau-
dit Dhahran 

 

 

Va trece Donald Trump Rubiconul? 

 Deocamdata , şirienii  iau febrile ma şuri de protect ie obiş nuite î n aşemenea circumştant e. 
Unele cotidiane arabofone au  difuzat, deja, ş tirea neconfirmata  ş i din alte şurşe, ca  
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preş edintele Başhar Al-Aşşad a pa ra şit palatul prezident ial de pe muntele Qaşyoun, puna n-
du-şe şub protect ia aliat ilor ruş i  î n zona aflata  şub controlul aceştora, probabil î n zona 
oraş ului-port Lattakia. Surşe din opozit ia şiriana  au declarat, pentru „Al-Jazeera”, ca , şub 
şevera  protect ie mixta  şiriano-ruşa , au loc intenşe evacua ri de tehnica  militara  – avioane, 
elicoptere, aparatura  de şupraveghere aeriana  ş .a., direct ionate  şpre baza aeriana  ruşa  
Hmeimim din şudul oraş ului Lattakia şau şpre alte amplaşamente din zona ruşa  precum 
fa ş ia de litoral, şau ca tre oraş ele Alep, Palmyra ş .a. Au foşt evacuate, totodata , alte ampla-
şamente ştrategice precum şediile Minişterului Apa ra rii Nat ionale, Marelui Stat Major, Co-
mandamentului Aviat iei, Direct iei Securita t ii Statului etc. Totodata , mai multe ambar-
cat iuni militare şiriene ş i ruşeş ti, de obicei ancorate î n porturile Lattakia, Baniaş ş i Tarto-
uş, au foşt va zute î n timp ce pa ra şeau radele ca tre largul ma rii.  

Ca t priveş te opert iunea americana  î n şine, daca  î i cita m pe î nşuş i preş edintele Donald 
Trump ş i pe ambaşadoarea lui, Nikky Haley, „toate opt iunile şunt deşchişe”, ata t î n ceea ce 
priveş te durata atacului, ca t t i obiectivele care vor fi şelectate drept t inte şau tacticile la 
care vor recurge atacatorii americani ş i aliat i. Ceea ce pare a fi o certitudine eşte faptul ca , 
odata  declanş ata , operat iunea va avea, printre obiectivele „de-chimiza rii” regimului şirian, 
ş i pe aceea de a conşfint i definitiv deşpa rt irea ga ndirii politice ş i ştrategice a lui Donald 
Trump de cea a predeceşorului şa u, Barack Obama, ca t priveş te nu numai abordarea ra z-
boiului intern şirian, ca t ş i alte prezente şau viitoare implica ri militare ale Americii. Logica 
lui Trump eşte ca t şe poate de şimpla : odata  angajat î ntr-un valş, trebuie şa  danşezi pa na  la 
capa t.  Ceea ce Donald Trump a fa cut. 
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Zarurile au fost aruncate, Rubiconul a fost trecut 

Aceşt complicat ş i capricioş preludiu conflictual a luat şfa rş it î n zorii zilei de şa mba ta , 14 
aprilie, ca nd rachete ş i avioane ale Statelor Unite, Marii Britanii ş i Frant ei au atacat, timp 
de o ora ,  obiective  conşiderate a avea lega tura  cu domeniul armelor chimice - inştalat ii, 
centre de cerceta ri,  depozite de ştocare -  şituate î n zona capitalei Damaşc ş i a oraş ului 
Homş.Potrivit unor şurşe militare şiriene ş i ruşe, au foşt lanşate 105 rachete. Se apreciaza  
ca , prin puterea de foc mobilizata , atacul a foşt de  doua  ori mai puternic deca t cel executat 
de SUA, î n 2017, î mpotriva bazei aeriene militare Shayrat. La î ncheierea operat iunii, Penta-
gonul a anunt at ca  nu intent ioneaza  şa  execute ş i alte atacuri  î n Siria. Minişterul ruş al 
Apa ra rii a declarat ca  tirurile nu au vizat î n vreun fel zonele ş i infraştructurile militare din 
zonele controlate  de armata ruşa  pe fa ş ia de litoral ş i î n perimetrul bazei aeriene operate 
de ruş i î n  zona Hmeimim din şud-eştul oraş ului-port Lattakia. 

Î ntr-o prima  react ie ruşeaşca  (neoficiala ) la atacul tripartit î n Siria, ambaşadorul Fede-
rat iei Ruşe la Waşhington, Vaşşili Nebenzia aprecia, pe ret elele de şocializare, ca  „atacul 
conduş de Statele Unite î mpotriva Siriei eşte o ofenşa  inacceptabila  la adreşa preş edintelui 
ruş Vladimir Putin (!? – D.C.) ş i va avea urma ri şerioaşe. Statele Unite care det in cel mai 
mare arşenal chimic din lume nu au dreptul moral şa  blameze alte ştate” (care det in aşe-
menea arme), mai comenta diplomatul ruş. 

Eşte neî ndoielnic ca  î n zilele care vor urma, nu vor lipşi comentariile, analizele ş i evalua -
rile pe marginea  „furtunii” care nu ş-a mai tranşformat î n ciclon. La fel de şigur eşte ca  
aventura şiriana  a  „triplei antante” Donald Trump – Thereşa May - Emmanuel Macron va 
la şa î n urma  ş i î ntreba ri deloc lipşite de important a . Î n ce ma şura  a foşt aceşt atac generat 
de calcule politice ş i î n ce ma şura  poate fi circumşcriş impulşurilor orgolioaşe perşonale ş i 
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tentat iilor malit ioaşe ale acuzei, delat iunii ş i inşultei evocate de ambaşadorul Nebenzia? A 
reuş it aceşt atac şa  puna  capa t „dintr-o data  ş i pentru totdeauna”  complexului şirian al 
„liniilor roş ii” cu miroş de şarin şau de clor? Cum va fi, de acum î nainte, relat ionarea dintre 
Federat ia Ruşa  ş i Statele Unite (pluş ştatele care şe pretind a fi piloni de şut inere ai Uniunii 
Europene)? Î n toata  perioada de „preludiu” a aceştui epişod, oficialii ruş i, de la Vladimir 
Putin, la Serghei Lavrov ş i la ambaşadorul ruş de la Wahington, Anatoli Antonov au averti-
zat ca  un atac american î mpotriva Siriei va avea, din partea Ruşiei, ripoşte categorice. Din 
aceaşta  perşpectiva , trebuie şa  ne aş tepta m la o politica  a ripoştelor î ntre Adminiştrat iile 
Trump ş i Putin? Pa na  unde, cu ce pret  ş i cu ce rezultate?  S i, nu î n ultimul ra nd, a deşchiş 
aceşt epişod vreo poteca  pa na  acum aşcunşa  şau ignorata , ca tre î ntoarcerea „dintr-o data  
ş i pentru totdeauna” a pa cii î n Siria ş i a şirienilor la ca minele lor ş i la normalitatea pierdu-
ta ? 

Sunt î ntreba ri ca rora trebuie şa  li şe ra şpunda , nu numai prin fapte credibile, ci ş i „very 
şoon”. 

 

Ce va urma? 

Se poate şpune ca  raidul occidental tripartit a foşt o act iune tactica  limitata  ata t din punct 
de vedere militar, ca t ş i politic, fa ra  nici o lega tura  cu vreo abordare ştrategica  a 
„problemei şiriene” î n integralitatea şemnificat iilor politice ş i morale ale aceşteia. Apreci-
em ca  a foşt vorba de  un meşaj adreşat nu ata t preş edintelui Başhar Al-Aşşad (ada poştit, 
dealtfel, î n foşta baza  şiriana  Hmeimim, devenita  dominion ruşeşc), nici poporului şirian ci, 
mai degraba , lui Vladimir Putin - un meşaj care, î n ultima  analiza , nu a fa cut deca t şa  de-
monştreze î nca  o data , daca  mai era nevoie, ca , dupa  ş apte ani de ra zboi ş i şuferint e devaş-
tatoare, Siria nu mai eşte altceva deca t un poligon de î ncercare a unei noi paradigme a ra z-
boiului dintre cei puternici ş i mari, pe de o parte, ş i î ntre aceş tia ş i cei mici ş i neputinioş i, 
pe de alta  parte. Un ra zboi î n care şirienii ş i regimul lui Başhar Al-Aşşad nu au avut ş i nu au 
alt rol deca t acela de şimple pieşe de ş ah ş i inştrumente foloşite î n ta rguielile ş i î n intereşe-
le altora. 

Roştul real al atacului a foşt, dealtfel, definit public de î nşuş i preş edintele Donald Trump 
atunci ca nd, anunt a nd decizia de a-ş i lanşa rachetele „noi ş i inteligente” nu a şpuş 
„prega teş te-te, Başhar Al-Aşşad!”, nici „prega teş te-te, Siria!”, ci „prega teş te-te, Ruşia”! 

S i Ruşia ş-a prega tit! Drept pentru care opinia publica  a putut cunoaş te inventarul rache-
telor lanşate ca tre t inte din „Siria utila ”, ocolind cu grija  teritoriul „Siriei ruşeş ti”. 

Ce va face Vladimir Putin? S i ce „ma şuri şerioaşe” va lua? Fiind greu de conceput ca  gene-
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ralii şa i vor veni cu planuri de ripoşte armate î mpotriva „conşpirat iei” americano – anglo – 
franceza , dar fiind, î n acelaş i timp, imperativa   ra zbunarea „inşultei” perşonale de care vor-
bea ambaşadorul  Vaşile Nebenzia, probabil ca  „ra fuielile” şe vor muta pe peritoriul diplo-
mat iei. Adica  acolo unde nu pot exişta nici î nvinga tori, nici î nvinş i ş i unde nici ra zboiul din 
Siria nu va avea perşpectiva de a  şe î ncheie mai cura nd. 

* 

ANEXA 

 

Tipurile de rachete utilizate în atac şi sursele de lansare 

La 15 aprilie, imediat dupa  î ncetarea atacului aşupra unor obiective din Siria, Pentagonul 
a dat publicita t ii un comunicat î n care ofera  detalii privind numa rul rachetelor utilizate, 
tipul aceştora, bazele de lanşare ş i şituarea geografica  a aceştora, dupa  cum urmeaza : 

 

1. Din Marea Roşie 

- Cruciş a torul „ USS Monterey” purta tor de rachete : 30 tiruri cu rachete Tomahawk 

- Diştruga torul „USS Laboon” : 7 rachete Tomahawk 

 

2. Din Nordul Golfului Arab 

-  Diştruga torul „USS Higginş”: 23 rachete Tomahawk 

 

3.Din Estul Mediteranei: 

- Sumbarinul „USS John Warner”: 6 rachete Tomahawk 

- O fregata  franceza  : 3 rachete „Scalp” 

 

4. Din aer: 

- 2 bombardiere americane B-1 : 19 rachete aer- şol diferite tipuri 

- Aparate britanice Tornado ş i Typhoon : 8 rachete aer-şol „Storm Shadow” 

- Aparate franceze Mirage ş i Rafale:  9 rachete „Scalp”  
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