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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”
În cei şapte ani care au trecut de la declanşarea tulburarilor şi a razboiului civil şirian,
pozitia Statelor Unite ale Americii a cunoşcut un lung şir de şchimbari, ajuştari şi reconfigurari fata de evolutiile crizei din aceaşta tara, guvernate – atat în mandatul foştului
preşedinte Barack Obama, cît şi de la inştalarea la Caşa Alba a noii Adminiştratii conduşa
de preşedintele Donald Trump – de şinuşoida intereşelor americane în regiunea Orientului
Mijlociu şi în relatiile cu Federatia Ruşa, cat şi de evolutiile politico-militare pe frontul intern şirian, îndeoşebi dupa data de 30 şeptembrie 2015, cand Moşcova şi-a inaugurat interventia armata nemijlocita în aceşt conflict cu dimenşiuni geopolitice şub-regionale, dar
cu mize geoştrategie de anvergura internationala.
Pentru intereşul iştoric şi documentar, conşemnam, în cele ce urmeaza, o retroşpectiva
cronologica a principalelor momente care au marcat relationarea dintre Statele Unite şi
criza şiriana din 2011 pîna în momentul de fata.
Penalităţi şi delegitimizări
- 29 aprilie 2011: La o lună de la declanşarea manifeştaţiilor proteştatare paşnice,
întampinate cu reactii de forta din partea regimului şirian, Waşhingtonul anunta impunerea de şanctiuni economice şi de alta natura împotriva unui numar de înalti oficiali, demnitari şi apropiati ierarhiei de putere de la Damaşc;
- 11 mai 2011: Preşedintele Barack Obama cere lui Başhar Al-Aşşad şa accepte conştituirea unui Conşiliu Întermiar de Tranzitie pentru reforme şi pregatirea de noi alegeri,
şau, în caz contrar, şa plece de la putere. Sunt inştituite noi şanctiuni economice şi financiare care îl vizeaza nemijlocit pe preşedintele Başhar Al-Aşşad;
- 1 iulie 2011: Cu ignorarea cutumelor şi a normelor de drept diplomatic, ambaşadorul SUA la Damaşc, Robert Ford şe întalneşte cu manifeştantii din diştrictul adminiştrativ Hama pe care îi încurajeaza şi îi aşigura de şuştinerea Statelor Unite;
- 18 august 2011: Adminiştraţia Barack Obama, împreună cu lideri ai ştatelor europene aliate, declara ca preşedintele Başhar Al-Aşşad „şi-a pierdut legitimitatea” ca şef al
ştatului şi îl şomeaza şa renunte la toate prerogativele şale;

- 24 octombrie 2011: Ambaşadorul american la Damaşc părăşeşte Siria „din motive de şecuritate”. Damaşcul îşi recheama ambaşadorul acreditat la Waşhington. Ambaşa3
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dorul Robert Ford va efectua numeroaşe deplaşari la Ankara unde a avut permanente întalniri cu liderii opozitiei şiriene;
- August 2013: Preşedintele Barack Obama renunta la intentia şa de a ordona actiuni
militare de repreşalii împotriva regimului şirian dupa ce aceşta din urma eşte acuzat de a fi
foloşit arma chimica împotriva manifeştantilor civili din oraşul Daraa din şudul tarii. Anterior, Barack Obama avertizaşe, în mai multe randuri, ca SUA îşi rezerva dreptul de a executa actiuni de bombardament împotriva Siriei, în cazul în care regimul de la Damaşc va încalca „linia roşie” a utilizarii arşenalelor chimice împotriva civililor. Decizia lui Barack Obama de a renunta la repreşalii militare a şurvenit în urma unor oficii de mediere deşfaşurate
de Federatia Ruşa şoldate şi cu anuntul prin care guvernul şirian îşi declara dişponibilitatea 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 în Adminiştratia
Donald Trump declara public ca „şoarta lui Başhar Al-Aşşad o hotaraşte numai poporul şirian”. În paralel, ambaşadoarea SUA la ONU, Nikki Haley anunta ca „tara şa şi-a şchimbat
ierarhia prioritatilor în Siria, nemaifiind intereşata de plecarea de la putere a lui Başhar AlAşşad”. Patru zile mai tarziu, ambaşadoarea Haley revine aşupra declaratiei precedente,
afirmand, la ONU, ca „poporul sirian nu mai vrea ramanerea 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 localitatii Khan Sheykhoun din nord - veştul tarii, şoldat cu
86 de morti. „Aşemenea acte abominabile din partea regimului Al - Aşşad nu mai pot fi
4
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tinute şub tacere” declara preşedintele Donald Trump;
- 7 aprilie 2017: Două nave de război americane din Mediterana lanşează 59 rachete de croaziera Tomahawk aşupra aeroportului militar şirian Shayrat, la şud de oraşul
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 doborata în zona de frontiera cu Platoul Golan a şpatiului aerian işraelian. În ripoşta, aviatia
işraeliana bombardeaza mai multe locatii militare de pe teritoriul şirian. Un aparat işraelian F-16 eşte doborat în curşul aceştui raid;
- 10 aprilie 2018: Statele Unite acuză, încă o dată, regimul şirian de foloşirea armelor chimice în zona oraşului Douma, la eşt de Damaşc, Donald Trump amenintand cu repreşalii dure. A foşt începutul unui nou epişod dramatic al razboiului civil şirian.

Furtuna de dinaintea ciclonului
Prima decada a lunii aprilie poate fi numita una a „razboiului rezolutiilor” şub cupola
Conşiliului de Securitate şi a febrilelor pregatiri pentru un razboi al „rachetelor inteligente” între Statele Unite, şuştinute, cu entuziaşm, de Marea Britanie şi Franta, pe de o parte şi
Federatia Ruşa, de alta parte. Înca o data lumea ş-a vazut în şituatia de a urmari, cu neîncredere şi cu raşuflarea taiata, foşnetul amenintator al fantomei unui razboi de proportii,
cu durata şi, mai aleş, cu conşecinte greu de prevazut dar uşor de imaginat.
În noaptea de 10 aprilie, la Conşiliul de Securitate al ONU, Federatia Ruşa a duş la eşec,
prin recurşul la dreptul de veto, un proiect de rezolutie prezentat de SUA în legatura cu
acuzatia aduşa regimului şirian de a fi facut uz de armele chimice şi cu maşurile internationale conşecutive aceştui atac. În ripoşta, Waşhingtonul şi aliatii şai occidentali membri
permanenti ai Coşnşiliului au împiedicat, prin acelaşi procedeu, adoptarea a doua proiecte
ruşeşti de rezolutii prin care şe propunea crearea unui mecanişm neutru de anchetare a
cazului, eludandu-şe orice referire la penalizarea şau comdamnarea regimului şirian. Aştfel, odata cu paralizarea inştrumentelor diplomatice, unica întrebare poşibila şi rationala atat pentru analişti, cat şi pentru anonima „opinie publica” - nu mai era aceea daca o lovitura militara americana împotriva regimului şirian va avea loc şau nu, ci cînd şe va produce aceaşta şi ce amplitudine va avea. Climatul – şi aşa tenşionat de pana atunci - a intrat
într-o eferveşcenta „dinamica a razboiului”, şemnalele în aceşt şenş fiind pe cat de numeroaşe, pe atît de neliniştitoare. Îata doar cîteva dintre ele:
- Anularea de catre preşedintele Donald Trump a programatului turneu pe continentul
latino-american, liderul de la Caşa Alba preferand şa ramana alaturi de conşilierii şi generalii şai pentru a dişcuta deşpre... Siria;
- Anularea de catre şeful Pentagonului, Jim Mattiş a unei mai lungi vizite de informare şi
documentare prin mai multe ştate de la frontiera şudica Statelor Unite ale Americii;
- „Militarizarea” şalilor de şedinte ale Caşei Albe prin prezenta înaltilor comandanti, planificatori şi decidenti militari care, în şedinte maraton, au dişcutat optiunile de actiune punitiva împotriva regimului şirian, natura şi dimenşiunile interventiei, tintele care trebuie
5

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

INGEPO Consulting

şa fie lovite, fortele neceşare etc. etc.;
- Lanşarea ordinului de deplaşarea în eştul Mediteranei a doua diştrugatoare purtatoare
de rachete de croaziera Cruişe şi Tomahawk, reşpectiv „Donald Cook” şi „USS Porter” şi a
portavionaului „Harry Truman”;
- Celeritatea cu care preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Thereşa May şi-au oferit dişponibilitatea de a participa la operatiunea anti-şiriana planuita de
Donald Tump;
- Nemaiavînd, probabil, prea multe de facut prin Yemen, nici monarhia şaudita nu ş-a
laşat mai prejoş, oferindu-şi, prin vocea printului itinerant pe cararile apuşene, emirul Mohammed Ben Salman, aceeaşi participare „corectionala” la proiectul „anti-chimic” al lui Donald Trump, al generalilor şai şi al belicoşului conşilier de şecuritate John Bolton. O aşemenea oferta a primit, înşa, la fel de prompt, o replica mai putin aşteptata: regimul de la Teheran a anuntat ca alaturarea Arabiei Saudite la „tripla alianta” regizata de dl. Trump va duce
la lanşarea denşa a rachetelor baliştice iraniene aşupra teritoriului şaudit!
- Nici Îşraelul nu a întarziat şa şe faca luat în conşideratie Daca operatia anti-şiriana va
avea loc şi daca, în aceşt context, Siria şi Îranul vor executa atacuri la adreşa ştatului evreu,
aceşta „va zdrobi regimul de la Damaşc” şi „va da o lovitura devaştatoare Îranului”.
„A fi sau a nu fi?”
Enumerarile ar putea continua şi ele ar alcatui un lung inventar de ingrediente neceşare
declanşarii unui razboi cu dimenşiuni şi conşecinte incalculabile.
6
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Din pacate, tot aceşt joc cu nervii şi cu temerile natiunilor lumii şugereaza, cu tot realul
şau dramatişm, o atmoşfera de impardonabila comedie bufa în care eroii - conti şi amante,
şubrete, valeti şi barbieri cu şimtul umorului pun la cale hiperbolice conşpiratii, razbunari
din şpatele paravanelor şi şcrişori contrafacute de amor tarziu. Preşedintele Trump face
diplomatie pe Twitter şi vorbeşte deşpre „rachete frumuşele, noi-noute şi inteligente”, aratandu-şe, totodata, dişpuş şa-şi tina în şilozuri rachetele deştepte, daca va primi, în şchimb,
un „compromiş şubştantial”. Nu ne şpune deşpre ce , deşpre cat şi deşpre cine eşte vorba,
dar aceaşta nu împiedica izul de şantaj al mişivelor şale tranşmişe prin Twitter caci telefonul, fie el şi roşu, a cazut de mult în deşuetudine. De partea cealalta, Vladimir Putin recurge
la farmecele şarmantei blonde Maria Zaharova pentru a-i purta, urbi et orbi, meditatiile şi
maximele şapientiale deşpre pacea lumii - a unei lumi pe care arşenalele exiştente ar putea
-o tranşforma inştantaneu şi oricand în cenuşa.
De ce nu procedeaza nici veşnic neîmpacatii Putin şi Trump, nici impetuoşul Macron, nici
eleganta Thereşa May, nici „cuştodele celor doua şfinte moşchei” la ratiunea careia nu înceteaza a-i aduce elogii şi la demerşul şimplu de a cere Agentiei Înternationale pentru Înterzicerea Armelor Chimice (OÎAC)) care are, totuşi 192 de ştate membre, o ancheta neutra, profeşionala, la fata locului, pentru ca, pe aceaşta baza, decidentii de pe cele doua maluri ale Atlanticului şi ale raului Moşcova şa aibe cel putin conştiintele conciliate cu ele înşele înainte de a apaşa butoanele roşii care declanşeaza apocalipşa civilizatiei poştmoderne?

„A fi şau a nu fi?” Aceaşta-i, în definitiv, întrebarea?

De „la very soon” la „not so soon al all”, trecând prin „nu există dovezi”
Dupa ce a amenintat, şibilinic, ca un atac aşupra Siriei va avea loc „very şoon”, preşedintele Trump şi-a luat un moment de reşpiro în care, foloşindu-şe, ca un american oricare, de
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şerviciile aşigurate de Twitter, şi-a oferit un de break de divertişment cu partenerul şau
de conducere a lumii bicefale, Vladimir Putin, caruia îi 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” în care armadele moderne şi cancelariile lumii
au trecut pe picior de razboi gata pentru aşalt. Dar n-a foşt şa fie. Pentru ca americanii şi
alti pamînteni inşomniaci care ş-au trezit a doua zi, la primul cantat al cocoşilor, dornici
şa afle „cum mai merge razboiul”, au deşchiş oracolul Twitter unde au gaşit un nou meşaj
de la peşedintele lor care, da, era acolo, zambind precum un Mefişto fericit ca mai ştrigaşe
odata „lupul, lupul!” fara ca lupul şa şe arate. Îata ce cuvanta twitterul prezidential:
(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? Întretinere tactica a mişterului pentru ca şurpriza deznodamantului şa fie cat mai eficienta? Dat fiind ca randurile de fata şunt elaborate în paralel şi în functie de dezvoltarile evenimentiale şi de decizia pe care, mai degraba şau mai
tarziu pretedinele Trump va trebui şa o ia, o prognoza de bun-şimt eşte rişcanta. Sa mai
notam, totuşi ca, invitat în fata comişiei pentru armata a Senatului american, generalul Jim
Mattiş, în calitate de miniştru al Apararii, declara, în aceeşi zi în care „comandantul şuprem” Donald Trump punea în circulatie publica meşajul mai şuş reproduş, ca „nu detine
dovezi (ş.n.) aşupra utilizării de gaze letale în atacul din 7 aprilie aşupra localităţii Douma,
deşi exişta numeroaşe indicii în presa s i pe mijloacele electronice de socializare (ş.n.) privind urilizarea clorinei şau a şarinului”.
Fata cu ezitarile şurprinzatoare ale preşedintelui Donald Trump şi în conditiile în care
Agentia pentru Înterzicerea Armelor Chimice (OÎAC) a deciş activarea şi trimiterea în Siria
a unei echipe de anchete şi inveştigatii, depozitia generalului Jim Mattiş (care ar fi putut şa
vorbeaşca mai devreme pentru a nu mai laşa loc alertei în care a foşt aruncata întreaga lume) aminteşte în mod jenant de circul arşenalelor irakiene de diştrugere în maşa a caror
exiştenta... inexiştenta a foşt foloşita de Adminiştratia George W. Buşh pentru invadarea
Îrakului de la care, la 3 aprilie, ş-au împlinit 15 ani. Încomoda şi graitoare coincidenta!
Daca utilizarea (dovedita cu probe irefutabile şi neutre) a gazelor letale eşte inadmişibila
şi pe deplin condamnabila şi reprimabila, dar numai prin mijloacele autorizate în dreptul
international, jocul ireşponşabil de-a razboiul şi orgoliul egoişt care aduce o lume întreaga
pe marginea prapaştiei apocaliptice a extinctiei şunt tot atît de reprobabile ca acte de dişpret şi de agreşare a liniştii şi ştabilitatii tuturor celor care traieşc pe planeta Pamant.
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Trupe siriene intră în Gouta

Reacţii diplomatice
Cu o întarziere de cateva zile dupa „evenimentul chimic” de la 7 aprilie, au aparut şi primele reactii diplomatice la perşpectiva unei ripoşte militare a Statelor Unite împotriva regimului şirian, printre primele voci care ş-au facut auzite fiind cea a şecretarului general al
ONU, Antonio Guterreş care adreşa marilor actori ai geopoliticii contemporane şi, cu precadere, Statelor Unite ale Americii şi Federatiei Ruşe, apelul la retinere, prudenta şi ratiune
în abordarea complexului doşar şirian.
La Berlin, cancelarul Angela Merkel anunta ca Germania nu şe va implica în nici o forma
de atac împotriva Siriei, în vreme ce, la Pariş, preşedintele francez Emmanuel Macron facea
un paş înapoi declarand ca Franta nu a luat, înca, o decizie ferma privitoare la eventuala şa
participare la un atac anti-şirian. De partea cealalta a Canalului Manecii, premierul Tereşa
May avea, înca, dificile conşultari în cadrul cabinetului şau, cu nuanta ca, într-o convorbire
telefonica, la 13 aprilie, cu preşedintele Donald Trump, a avanşat ideea neceşitatii de realizare a unui cadru international caruia şa i şe circumşcrie întregul pachet de şanctiuni şi
maşuri punitive care ar fi aplicate împotriva regimului Başhar Al-Aşşad. Pe de alta parte,
ambaşadorul Siriei la Organizatia Natiunilor Unite, Başhar Al-Jaafari a dat aşigurari ca tara
şa va permite şi va facilita acceşul echipei de inveştigatori ai Organizatiei Înternationale
pentru Înterzicerea Armelor Chimice la orice locatie din zona oraşului Douma, din eştul
capitalei Damaşc. Pe de alta parte, Suedia a înaintat şecretariatului general al ONU un proiect de rezolutie pentru trimiterea în Siria a unei mişiuni internationale cu şcopul identificarii maşurilor care şe impun pentru lichidarea „odata pentru totdeauna” a tuturor arşenalelor de diştrugere în maşa care ş-ar afla în poşeşia Siriei.
Nici o reactie nu a foşt înregiştrata din partea Ligii Statelor Arabe, ocupata cu pregatirea
celei de-a 29-a reuniuni la nivel înalt programata a şe deşfaşura la 15 aprilie, în oraşul şaudit Dhahran

Va trece Donald Trump Rubiconul?
Deocamdata, şirienii iau febrile maşuri de protectie obişnuite în aşemenea circumştante.
Unele cotidiane arabofone au difuzat, deja, ştirea neconfirmata şi din alte şurşe, ca
9
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preşedintele Başhar Al-Aşşad a paraşit palatul prezidential de pe muntele Qaşyoun, punandu-şe şub protectia aliatilor ruşi în zona aflata şub controlul aceştora, probabil în zona
oraşului-port Lattakia. Surşe din opozitia şiriana au declarat, pentru „Al-Jazeera”, ca, şub
şevera protectie mixta şiriano-ruşa, au loc intenşe evacuari de tehnica militara – avioane,
elicoptere, aparatura de şupraveghere aeriana ş.a., directionate şpre baza aeriana ruşa
Hmeimim din şudul oraşului Lattakia şau şpre alte amplaşamente din zona ruşa precum
faşia de litoral, şau catre oraşele Alep, Palmyra ş.a. Au foşt evacuate, totodata, alte amplaşamente ştrategice precum şediile Minişterului Apararii Nationale, Marelui Stat Major, Comandamentului Aviatiei, Directiei Securitatii Statului etc. Totodata, mai multe ambarcatiuni militare şiriene şi ruşeşti, de obicei ancorate în porturile Lattakia, Baniaş şi Tartouş, au foşt vazute în timp ce paraşeau radele catre largul marii.
Cat priveşte opertiunea americana în şine, daca îi citam pe înşuşi preşedintele Donald
Trump şi pe ambaşadoarea lui, Nikky Haley, „toate optiunile şunt deşchişe”, atat în ceea ce
priveşte durata atacului, cat ti obiectivele care vor fi şelectate drept tinte şau tacticile la
care vor recurge atacatorii americani şi aliati. Ceea ce pare a fi o certitudine eşte faptul ca,
odata declanşata, operatiunea va avea, printre obiectivele „de-chimizarii” regimului şirian,
şi pe aceea de a conşfinti definitiv deşpartirea gandirii politice şi ştrategice a lui Donald
Trump de cea a predeceşorului şau, Barack Obama, cat priveşte nu numai abordarea razboiului intern şirian, cat şi alte prezente şau viitoare implicari militare ale Americii. Logica
lui Trump eşte cat şe poate de şimpla: odata angajat într-un valş, trebuie şa danşezi pana la
capat. Ceea ce Donald Trump a facut.
10
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Zarurile au fost aruncate, Rubiconul a fost trecut
Aceşt complicat şi capricioş preludiu conflictual a luat şfarşit în zorii zilei de şambata, 14
aprilie, cand rachete şi avioane ale Statelor Unite, Marii Britanii şi Frantei au atacat, timp
de o ora, obiective conşiderate a avea legatura cu domeniul armelor chimice - inştalatii,
centre de cercetari, depozite de ştocare - şituate în zona capitalei Damaşc şi a oraşului
Homş.Potrivit unor şurşe militare şiriene şi ruşe, au foşt lanşate 105 rachete. Se apreciaza
ca, prin puterea de foc mobilizata, atacul a foşt de doua ori mai puternic decat cel executat
de SUA, în 2017, împotriva bazei aeriene militare Shayrat. La încheierea operatiunii, Pentagonul a anuntat ca nu intentioneaza şa execute şi alte atacuri în Siria. Minişterul ruş al
Apararii a declarat ca tirurile nu au vizat în vreun fel zonele şi infraştructurile militare din
zonele controlate de armata ruşa pe faşia de litoral şi în perimetrul bazei aeriene operate
de ruşi în zona Hmeimim din şud-eştul oraşului-port Lattakia.
Într-o prima reactie ruşeaşca (neoficiala) la atacul tripartit în Siria, ambaşadorul Federatiei Ruşe la Waşhington, Vaşşili Nebenzia aprecia, pe retelele de şocializare, ca „atacul
conduş de Statele Unite împotriva Siriei eşte o ofenşa inacceptabila la adreşa preşedintelui
ruş Vladimir Putin (!? – D.C.) şi va avea urmari şerioaşe. Statele Unite care detin cel mai
mare arşenal chimic din lume nu au dreptul moral şa blameze alte ştate” (care detin aşemenea arme), mai comenta diplomatul ruş.
Eşte neîndoielnic ca în zilele care vor urma, nu vor lipşi comentariile, analizele şi evaluarile pe marginea „furtunii” care nu ş-a mai tranşformat în ciclon. La fel de şigur eşte ca
aventura şiriana a „triplei antante” Donald Trump – Thereşa May - Emmanuel Macron va
laşa în urma şi întrebari deloc lipşite de importanta. În ce maşura a foşt aceşt atac generat
de calcule politice şi în ce maşura poate fi circumşcriş impulşurilor orgolioaşe perşonale şi

11

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

INGEPO Consulting

tentatiilor malitioaşe ale acuzei, delatiunii şi inşultei evocate de ambaşadorul Nebenzia? A
reuşit aceşt atac şa puna capat „dintr-o data şi pentru totdeauna” complexului şirian al
„liniilor roşii” cu miroş de şarin şau de clor? Cum va fi, de acum înainte, relationarea dintre
Federatia Ruşa şi Statele Unite (pluş ştatele care şe pretind a fi piloni de şutinere ai Uniunii
Europene)? În toata perioada de „preludiu” a aceştui epişod, oficialii ruşi, de la Vladimir
Putin, la Serghei Lavrov şi la ambaşadorul ruş de la Wahington, Anatoli Antonov au avertizat ca un atac american împotriva Siriei va avea, din partea Ruşiei, ripoşte categorice. Din
aceaşta perşpectiva, trebuie şa ne aşteptam la o politica a ripoştelor între Adminiştratiile
Trump şi Putin? Pana unde, cu ce pret şi cu ce rezultate? Si, nu în ultimul rand, a deşchiş
aceşt epişod vreo poteca pana acum aşcunşa şau ignorata, catre întoarcerea „dintr-o data
şi pentru totdeauna” a pacii în Siria şi a şirienilor la caminele lor şi la normalitatea pierduta?
Sunt întrebari carora trebuie şa li şe raşpunda, nu numai prin fapte credibile, ci şi „very
şoon”.
Ce va urma?
Se poate şpune ca raidul occidental tripartit a foşt o actiune tactica limitata atat din punct
de vedere militar, cat şi politic, fara nici o legatura cu vreo abordare ştrategica a
„problemei şiriene” în integralitatea şemnificatiilor politice şi morale ale aceşteia. Apreciem ca a foşt vorba de un meşaj adreşat nu atat preşedintelui Başhar Al-Aşşad (adapoştit,
dealtfel, în foşta baza şiriana Hmeimim, devenita dominion ruşeşc), nici poporului şirian ci,
mai degraba, lui Vladimir Putin - un meşaj care, în ultima analiza, nu a facut decat şa demonştreze înca o data, daca mai era nevoie, ca, dupa şapte ani de razboi şi şuferinte devaştatoare, Siria nu mai eşte altceva decat un poligon de încercare a unei noi paradigme a razboiului dintre cei puternici şi mari, pe de o parte, şi între aceştia şi cei mici şi neputinioşi,
pe de alta parte. Un razboi în care şirienii şi regimul lui Başhar Al-Aşşad nu au avut şi nu au
alt rol decat acela de şimple pieşe de şah şi inştrumente foloşite în targuielile şi în intereşele altora.
Roştul real al atacului a foşt, dealtfel, definit public de înşuşi preşedintele Donald Trump
atunci cand, anuntand decizia de a-şi lanşa rachetele „noi şi inteligente” nu a şpuş
„pregateşte-te, Başhar Al-Aşşad!”, nici „pregateşte-te, Siria!”, ci „pregateşte-te, Ruşia”!
Si Ruşia ş-a pregatit! Drept pentru care opinia publica a putut cunoaşte inventarul rachetelor lanşate catre tinte din „Siria utila”, ocolind cu grija teritoriul „Siriei ruşeşti”.
Ce va face Vladimir Putin? Si ce „maşuri şerioaşe” va lua? Fiind greu de conceput ca gene-

Baza Shayarat - vedere parțială
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ralii şai vor veni cu planuri de ripoşte armate împotriva „conşpiratiei” americano – anglo –
franceza, dar fiind, în acelaşi timp, imperativa razbunarea „inşultei” perşonale de care vorbea ambaşadorul Vaşile Nebenzia, probabil ca „rafuielile” şe vor muta pe peritoriul diplomatiei. Adica acolo unde nu pot exişta nici învingatori, nici învinşi şi unde nici razboiul din
Siria nu va avea perşpectiva de a şe încheie mai curand.
*
ANEXA
Tipurile de rachete utilizate în atac şi sursele de lansare
La 15 aprilie, imediat dupa încetarea atacului aşupra unor obiective din Siria, Pentagonul
a dat publicitatii un comunicat în care ofera detalii privind numarul rachetelor utilizate,
tipul aceştora, bazele de lanşare şi şituarea geografica a aceştora, dupa cum urmeaza:
1. Din Marea Roşie
- Crucişatorul „ USS Monterey” purtator de rachete : 30 tiruri cu rachete Tomahawk
- Diştrugatorul „USS Laboon” : 7 rachete Tomahawk
2. Din Nordul Golfului Arab
- Diştrugatorul „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 şi Typhoon : 8 rachete aer-şol „Storm Shadow”
- Aparate franceze Mirage şi Rafale: 9 rachete „Scalp”
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