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A França espera que o Brasil
mude de posição e apoie a reso-
lução do Conselho de Seguran-
ça da ONU condenando a vio-
lência do regime de Bashar As-
sad contra seus opositores na
Síria, que deverá ser votada nes-
ta semana. A afirmação é do em-
baixador francês junto às Na-
ções Unidas, Gérard Araud, da-
da em entrevista ao Estado. “A
relutância do Brasil em se jun-
tar a ela (à resolução) provém
do caso da Líbia”, disse o diplo-
mata, referindo-se às divergên-
cias ocorridas em relação às
operações da Otan contra o re-
gime de Muamar Kadafi.

Na semana passada, o minis-
tro das Relações Exteriores do

Brasil, Antonio Patriota, indi-
cou que o País não deverá votar
a favor da resolução, que não
prevê sanções ou intervenção
externa, diferentemente do ca-
so líbio.

● Apenas uma resolução contra
a Síria é suficiente para conter o
regime de Bashar Assad? Por
que não sanções? Há medo de a
Rússia e a China usarem o poder
de veto no CS?
Neste momento, as forças sí-
rias estão abrindo fogo com ar-
mas pesadas e a partir de heli-
cópteros contra civis desarma-
dos, que protestam pacifica-
mente. Há uma urgência absolu-
ta para reagir. Segundo a ONU,
mais de 1,1 mil pessoas já foram
assassinadas pelo Exército e pe-
la polícia. É uma repressão fe-
roz, brutal, da qual não pode-
mos nos tornar cúmplices com
nosso silêncio. Não podemos fi-
car calados diante dessa tragé-
dia que ameaça a frágil estabili-
dade da região. Houve inciden-
tes na fronteira com Israel e mi-
lhares de pessoas procuraram

refúgio na Turquia, no Líbano e
na Jordânia. Nós já tomamos
medidas no quadro europeu e
em outros países. Mas a ação
multilateral é sempre mais efi-
ciente, por isso é crucial que o
Conselho de Segurança reaja, já
que os contatos bilaterais não
foram suficientes para influen-
ciar o governo da Síria.

● Como o senhor vê a posição do
Brasil, na qual o país publicamen-
te condena a violência na Síria ao
mesmo tempo em que se recusa
a apoiar a resolução exigindo exa-
tamente isso no CS?
O Brasil é uma das maiores de-
mocracias do mundo, tem base
em ideais humanistas e univer-
salistas. Ouvimos as expressões
de solidariedade das autorida-
des brasileiras ao povo sírio. O
governo brasileiro repudiou o
uso da força na Síria e apelou a
um processo político que res-
ponda aos desejos dos sírios. O
Senado apoiou essa mensagem.
Esperamos sinceramente que a
votação do Brasil reflita esse
apoio às aspirações democráti-

cas dos povos árabes. Nosso
projeto de resolução não tem
outro propósito a não ser incen-
tivar as autoridades sírias a ou-
vir os pedidos de seu povo e a
abrir um diálogo político nacio-
nal, sem interferência do exte-
rior. Para isso, a violência deve
parar. Essas são as mensagens
de nosso projeto de resolução.
Não vejo como alguém poderia
não concordar.

● O CS está dividido entre as for-
ças ocidentais (EUA, França, Grã-
Bretanha e Alemanha) e os Brics
(Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul)?
Na imensa maioria das resolu-
ções aprovadas no Conselho de
Segurança, essa suposta divisão
é pura invenção. Nesse caso, já
temos maioria a favor do nosso
projeto (9 dos 15 membros). Es-
tamos procurando aumentá-la.
A relutância do Brasil em se jun-
tar a ela provém do caso da Lí-
bia. Não é porque temos diver-
gências sobre essa questão que
devemos ignorar os massacres
que ocorrem na Síria. O que es-

tá em jogo também é a credibili-
dade do Conselho de Segurança
e de seus membros, cujo dever
é proteger a paz e segurança in-
ternacionais. Há duas semanas
discutimos esse texto. Desde en-
tão, 400 pessoas, incluindo mu-
lheres e crianças, foram mortas
a tiros, às vezes torturadas. Mi-
lhares de refugiados fugiram da
Síria. Digo claramente que a ina-
ção do Conselho de Segurança
não é uma opção. Devemos nos
mobilizar e contamos com o
Brasil. O povo sírio precisa do
Conselho de Segurança, agora.

● Nos últimos anos, o presidente
Nicolas Sarkozy aproximou-se
de Assad. A França lamenta es-
ses passos em direção à normali-
zação das relações com a Síria?
Não é justo culpar um país por
ter tentado a opção do diálogo
antes de ter um discurso de fir-
meza. Acreditamos, como o
Brasil, que é preciso dar uma
chance a relações pacíficas
com todos os atores políticos
da região. Chega um momen-
to, no entanto, em que, con-

frontados com a evidência dos
fatos, os princípios devem pre-
valecer. A única via possível pa-
ra a estabilidade da Síria é uma
reforma política realizada pe-
los próprios sírios, como res-
saltou o governo do Brasil no
fim de abril, lembrando com
muita razão que “a responsabi-
lidade pelo tratamento dos im-
pactos das crises no mundo
árabe sobre a paz e segurança
internacionais recai sobre o
Conselho de Segurança”. O
vento da mudança sopra atra-
vés do mundo árabe. Nenhum
de nós pode perder este encon-
tro com a história e a liberda-
de dos povos.

Morre preso
político em greve
de fome no Irã

Rei da Jordânia
promete eleição
de gabinete

● A jovem homossexual sírio-
americana – que encantou leito-
res ao redor do mundo com um
blog chamado “A Gay Girl in Da-
mascus” e teria sido presa pelas
forças de segurança de Bashar
Assad na semana passada – era,
na realidade, o escritor america-
no Tom MacMaster, que vive em
Istambul.

O mistério foi desvendado on-

tem pelo próprio autor em um
post no blog. “Nunca esperei es-
te nível de atenção. Embora a
narrativa tenha sido ficcional, os
fatos no blog são verdadeiros.
Não acredito que tenha machuca-
do qualquer pessoa. Sinto que
criei uma voz importante para
assuntos que acredito fortemen-
te”, escreveu. Segundo o autor,
seu objetivo foi “iluminar os acon-
tecimentos para a audiência oci-
dental”. “A experiência apenas
confirma minhas impressões so-
bre a cobertura superficial do
Oriente Médio”, disse o bloguei-
ro. / GUSTAVO CHACRA

QUEM É

TRÍPOLI

Forças leais ao líder líbio, Mua-
mar Kadafi, atacaram ontem a ci-
dade de Misrata, controlada pe-
los rebeldes, deixando ao menos
seis mortos, revelou o motorista
de uma ambulância à agência
Reuters. Um ataque de artilharia
do Exército líbio também foi lan-
çado contra a cidade rebelde de
Zintan, matando ao menos 5 pes-
soas e deixando mais de 20 feri-
dos, disse Abdulrahman, porta-
voz dos insurgentes, por telefo-
ne à Reuters.

Os rebeldes, por sua vez, trava-
ram ontem, pelo segundo dia, in-

tensos combates na cidade de Za-
wiyah, levando o confronto nova-
mente às proximidades da capi-
tal líbia, Trípoli. Um rebelde dis-
se que 13 rebeldes e civis _– entre

eles um menino de 7 anos – fo-
ram mortos nos choques de sába-
do com as forças de Kadafi.

Zawiya foi o palco de intensas
batalhas logo no início da rebe-

lião contra os 41 anos de gover-
no de Kadafi, em fevereiro.
Mas as forças de segurança ti-
nham conseguido repelir os
insurgentes e fazê-los recuar
para as cidades sob seu con-
trole.

Três meses depois, Kadafi
vem perdendo cada vez mais
força, em meio a deserções de
soldados e ministros, o impac-
to das sanções e os ataques da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) con-
tra seu complexo militar e re-
sidencial em Trípoli. A ofensi-
va rebelde em Zawiya, a 20 qui-
lômetros de Trípoli, marca
um novo impulso na luta para
depor o ditador.

As informações sobre os
confrontos em Zawiya não pu-
deram ser confirmadas de for-
ma independente, pois jorna-
listas não conseguem chegar
às áreas de conflito. Mas, fun-
cionários em Trípoli disse-
ram que não estavam ocorren-
do grandes combates em Za-
wiya e havia apenas “peque-
nos grupos de rebeldes” que
haviam entrado na cidade “pa-
ra causar confusão”. / REUTERS

Rebeldes avançam para Trípoli e
Kadafi bombardeia opositores

França quer apoio do Brasil em resolução contra Damasco

ENTREVISTA

OSMAN ORSAL/REUTERS

HASSAN AMMAR/AP

Exército de
Assad ataca
desertores
na Síria
Forças do ditador tomam o controle de
Jisr al-Shughour, após ampla ofensiva

TEERÃ

Depois de uma semana em greve
de fome, o preso político irania-
no Hoda Saber morreu ontem de
ataque cardíaco. Saber, de 52
anos, era jornalista e militante
da Aliança Religiosa Nacionalis-
ta, que defende uma reforma po-
lítica pacífica. Ele estava preso
desde agosto de 2010 e tinha ini-
ciado a greve em protesto pela
morte, no início do mês, da ativis-
ta Haleh Sahabi, que sofreu um
enfarte depois de um atrito com
agentes de segurança.

Ainda ontem, a polícia atacou
um grupo de manifestantes que
exigiam reformas políticas. O
protesto, violentamente repri-
mido, lembrava o segundo ani-
versário das eleições de 2009,
que deram um novo mandato a
Mahmoud Ahmnadinejad, e a
oposição considerou fraudulen-
tas. / REUTERS

AMÃ

Pressionado, o rei Abdullah,
da Jordânia, anunciou ontem
que atenderá às demandas de
um gabinete eleito, mas não
deu um prazo e advertiu que
tal mudança pode levar o
“caos” ao país, que até agora
não foi afetado pelos levantes
em outros países árabes.

Esta é a primeira vez que o
rei aceita fazer tal concessão
aos jordanianos, que recente-
mente têm tomado as ruas
por mudanças políticas. Em
um discurso na TV, o rei, que
está há 12 anos no poder, disse
que o gabinete será formado
de acordo com a maioria parla-
mentar eleita. Ele também
prometeu outras mudanças,
sem dar detalhes, e disse que
uma comissão está analisan-
do possíveis emendas na
Constituição. /AP

✽ O diplomata Gérard Araud
atua como embaixador da
França junto à ONU. Antes de
ocupar o cargo, tinha sido dire-
tor de política e segurança no
Ministério de Relações Exterio-
res francês. Seu primeiro pos-
to como diplomata foi na Em-
baixada da França em Israel,
entre 1982 e 1984

Escritor americano
admite ser
blogueira síria gay

Destruição. Otan tem lançado pesados bombardeios contra Trípoli

Gérard Araud, embaixador francês junto à Organização das Nações Unidas

Refugiados. Sírios que fugiram da região de Jisr al-Shughour abrigam-se em acampamento em Boynuegin, no sul da Turquia

JISR AL-SHUGOUR, SÍRIA

Helicópteros e blindados co-
mandados por militares leais
ao presidente sírio, Bashar As-
sad, atacaram ontem a cidade
de Jisr al-Shughour, onde, se-
gundo o regime, 120 agentes de
segurança do governo foram
mortos por “gangues arma-
das” na semana passada. A TV
oficial relatou que as tropas do
Exército tomaram o controle
da cidade após “pesados con-
frontos” com os opositores
que exigem a renúncia de As-
sad, no poder há quase 11 anos.

O Alto Comissariado da ONU
para Refugiados (Acnur) afir-
mou ontem que mais de 5 mil sí-
rios já fugiram em direção à Tur-
quia desde o início da violenta
repressão do governo às manifes-
tações pela retirada de Assad.
Mas se estima que esse número
possa ser muito maior. Testemu-
nhas afirmam que cerca de 10

mil pessoas estão abrigadas pró-
ximo à fronteira turca. O Cres-
cente Vermelho informou que
está preparando seu quarto
acampamento em solo turco,
com capacidade para 2,5 mil refu-
giados.

Segundo o governo sírio, dois
insurgentes morreram na ofensi-
va de ontem em Jisr al-
Shughour. Mas, de acordo com
testemunhas, o Exército encon-
trou a cidade praticamente va-
zia, pois a grande maioria dos cer-
ca de 50 mil habitantes locais já

tinha fugido antes do ataque. A
fronteira turca fica a 20 km da
cidade. Damasco está proibindo
a atuação de correspondentes in-
ternacionais no país, o que difi-
culta a confirmação das notícias.

Um habitante de Jisr al-
Shughour, que conseguiu fugir
da cidade ontem, contou à Asso-
ciated Press que o Exército bom-
bardeou a cidade. Pouco depois,
tanques e veículos de artilharia
invadiram o local a partir de
duas posições. Segundo o relato,
cerca de 60 militares desertores
atacaram os blindados. Segundo
a testemunha, outros 200 insur-
gentes desarmados guardavam a
cidade e devem ter sido mortos
ou presos na incursão.

Estima-se que mais de 1,3 mil
pessoas foram mortas desde o
início da repressão síria. Os EUA
acusam Damasco de criar uma
“crise humana” e pedem o fim da
ofensiva de Assad.

O ativista pelos direitos huma-
nos Mustafa Osso disse que as
tropas que combateram ontem
integram a 4.ª Divisão do Exérci-
to, batalhão de elite comandado
por Maher Assad, irmão caçula
do presidente. Segundo Osso, a
divisão tem lutado contra cente-
nas de desertores na região, que
tem um histórico de resistência
contra o regime. Para analistas,
as tropas de Maher serão decisi-
vas na definição do conflito. /

REUTERS, AP e NYT

Para diplomata, há urgência
em agir, pois as forças sírias
estão abrindo fogo contra
civis desarmados, que
protestam pacificamente

● Resistência

Forças leais ao ditador
líbio atacam as cidades
de Misrata e Zintan,
controlada pelos
insurgentes, matando 11

60
desertores enfrentaram os
blindados de Assad

1,3 mil
pessoas morreram desde março

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A10.




