
Mi-as fi dat deja demisia daca as fi modificat dosarul irakian
Premierul britanic Tony Blair a trebuit sa faca fata, ieri, celui mai dificil test de la venirea sa la putere, in
1997. Seful executivului de la Londra, confruntat cu o scadere alarmanta a credibilitatii, ca urmare a
participarii la razboiul impotriva regimului de la Bagdad si a acuzatiilor de "cosmetizare" a dosarului
irakian pentru a justifica o campanie militara, a fost audiat, joi, de comisia care ancheteaza circumstantele
mortii expertului in dezarmare, David Kelly. Blair, al doilea premier britanic din istorie care depune
marturie intr-o ancheta judiciara, dupa John Major, audiat acum noua ani, in cazul unei vanzari de arme
catre Irak, a negat ferm, joi, in fata comisiei conduse de lordul Hutton, ca ar fi intervenit in elaborarea
dosarului. Calm, bine pregatit dupa zile intregi de consiliere cu avocatii, Blair a declarat ca si-ar fi dat
demisia daca acuzatia formulata la adresa sa si a cabinetului ar fi fost adevarata. Acuzatia "grava" facuta
de jurnalistul BBC Andrew Gilligan, pe baza unor informatii obtinute de la Kelly, sub protectia
anonimatului, se referea la presiuni exercitate de cabinetul Blair asupra comitetului de elaborare a
dosarului irakian, pentru a include elemente care justificau razboiul, inclusiv fraza referitoare la
capacitatea Bagdadului de a utiliza armele sale biologice si chimice in 45 de minute de la primirea
ordinului. Acuzatia serioasa formulata impotriva sa nu numai ca i-a stirbit credibilitatea ca prim-ministru,
dar a afectat si credibilitatea tarii, a apreciat Blair. Daca ar fi fost adevarat ca guvernul a transformat
dosarul stiind ca el cuprindea informatii false, acest lucru i-ar fi "garantat" demisia, a mai spus premierul.
El a tinut sa precizeze ca dosarul, publicat in septembrie anul trecut, nu a fost elaborat pentru a deveni
"motivul imediat de declansare a unui razboi", ci pentru a raspunde cererilor de prezentare de informatii
despre Irak.
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