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Após reunir-se com Bashar
Assad, na semana passada,
Kofi Annan, ex-secretário-ge-
ral da ONU, propôs um pla-
no de paz com seis pontos,
que deveriam ser adotados
tanto por Damasco como pe-
los opositores. Primeiro, os
dois lados devem dialogar
com Annan. Em segundo lu-
gar, ambos devem “se com-
prometer a cessar a violên-
cia”, com supervisão da
ONU, incluindo “a retirada
de tropas do governo de cen-
tros urbanos”. O terceiro
ponto prevê o estabelecimen-
to de uma “pausa humanitá-
ria” diária de duas horas. O
quarto pede que as pessoas
presas arbitrariamente sejam
soltas. A liberdade de movi-
mento de jornalistas é o quin-
to ponto. Por último, diz o
texto, deve haver respeito à
liberdade de manifestações.
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O Conselho de Segurança da
ONU pediu que o regime de Ba-
shar Assad e os opositores sírios

implementem imediatamente o
plano para resolver a crise na Sí-
ria elaborado pelo ex-secretário-
geral da entidade e mediador do
conflito, Kofi Annan.

Segundo o atual secretário-ge-
ral da ONU, Ban Ki-moon, “ape-
sar das promessas do governo sí-
rio de aceitar o plano de Annan, a
violência e os ataques em áreas
civis continuam e a situação está
se deteriorando”. Ao menos 18
pessoas teriam morrido em
Homs, de acordo com a oposi-

ção. Não há confirmação inde-
pendente porque o regime não
permite a circulação livre de jor-
nalistas.

Uma declaração presidencial
aprovada no Conselho de Segu-
rança diz que “o governo sírio de-
ve implementar urgentemente e
de forma visível seus compro-
missos assumidos com o envia-
do (Annan) no dia 1.º, incluindo
o fim da mobilização de tropas
em centros populacionais e do
uso de armamentos pesados,

bem como a retirada dos milita-
res dos centros urbanos”.

O texto da declaração presi-
dencial, aprovado por unanimi-
dade, como determinam as re-
gras da ONU, mas sem o peso de
uma resolução, diz que as exigên-
cias “devem ser cumpridas até
10 de abril” , havendo, depois dis-
so, um prazo de dois dias “para
todas as partes, incluindo a opo-
sição, interromperem as ações
armadas”. Caso Assad não cum-
pra o acordo, “próximos passos”
serão analisados.

Foi a segunda vez que o Conse-
lho de Segurança adotou uma po-
sição unificada em menos de um
mês, depois de quase um ano de
divisões entre os EUA e euro-
peus de um lado, pedindo ações

mais duras contra Assad, e Rús-
sia e China de outro, defenden-
do o regime de Damasco.

A saída para envolver Moscou
e Pequim foi usar o mecanismo
da declaração presidencial, em
vez da resolução, e também men-
cionar a violência atribuída à
oposição, e não apenas a do go-

verno, como queriam os EUA.
Em videoconferência, falando

de Genebra para a Assembleia-
Geral da entidade em Nova
York, Annan disse que “é preciso
silenciar os tanques, os helicóp-
teros, os fuzis e frear todas as ou-
tras formas de violência, incluin-
do abuso sexual, tortura, execu-
ções, sequestros, destruição de
casas e ataques contra crianças”.

O embaixador da Síria na
ONU, Bashar Jaafari, tentou res-
ponder às declarações de Annan,
mas foi interrompido pelo presi-
dente da Assembleia, Nassir Ab-
dulaziz al-Nasser, do Catar. Ele
também ignorou o pedido do re-
presentante sírio de um minuto
de silêncio para as vítimas da vio-
lência.

N a busca de meios para assegurar que o
governo sírio e seus capangas paguem
pelo massacre dos seus cidadãos, auto-
ridades dos EUA pensam numa manei-

ra de levá-los à Justiça. Um tribunal de crimes
de guerra instituído e administrado pela Liga
Árabe pode ser a solução. A experiência em paí-
ses como a Bósnia provou que essas cortes po-
dem funcionar se bem planejadas.

Recentemente, a secretária de Estado dos
EUA, Hillary Clinton, declarou que Washing-

ton “apoiará e treinará os cidadãos sírios no traba-
lho de documentar as atrocidades cometidas, iden-
tificar os responsáveis e salvaguardar provas para
futuras investigações e processos”. Uma dificulda-
de, contudo, é como usar essas provas. A Síria não
assinou o tratado que criou o Tribunal Penal Inter-
nacional (TPI). Além disso, Rússia e China pode-
rão usar o veto para impedir medidas do Conselho
de Segurança para remeter o caso à corte.

Para vencer esses obstáculos, é necessária a cria-
ção de um tribunal da Liga Árabe, que poderá con-
ceder a essa nova corte a competência para julgar
crimes contra a humanidade e de guerra segundo a
definição do TPI. Esse tribunal árabe terá jurisdi-
ção para julgar todas as violações, incluindo de
rebeldes. E será essencial guardar o princípio de
que, não importa a justiça da causa ou os crimes
cometidos por cada um dos oponentes, todos se-
rão julgados com base nos mesmos critérios.

Como deve levar tempo para a criação desse tri-
bunal – e em razão da urgência em impedir que as

forças sírias cometam mais crimes –, a Liga Árabe
poderá determinar que os processos por violações
praticadas após a adoção da resolução terão priori-
dade. Isso seria um aviso às forças do presidente
Bashar Assad: não ficarão impunes pelos crimes
cometidos até agora.

Mas a necessidade urgente de impedir novas
atrocidades justifica um incentivo para que ces-
sem os massacres. Naturalmente, alguns dos res-
ponsáveis por esses crimes acreditam que jamais
serão levados à Justiça. Algo similar foi realizado
durante a guerra da Bósnia.

Os presidentes americanos George H. Bush e
Bill Clinton não quiseram intervir militarmente,
mas deixaram nítida sua indignação com a limpeza
étnica praticada na região – o que levou os EUA a
apoiarem a criação do que se tornou o TPI para a
ex-Iugoslávia. Ninguém conseguia imaginar que
os responsáveis pelos crimes nos Bálcãs responde-
riam judicialmente. Mas a corte teve sucesso. Das
161 pessoas indiciadas, todas foram presas e julga-

das em Haia, exceto aquelas que morreram ou
cujas acusações foram retiradas – 64 foram con-
denadas e 13, absolvidas. Os demais réus recor-
reram das sentenças e os processos continuam
ou foram remetidos a tribunais de seus países. E
tribunais de Sérvia, Croácia e Bósnia já realiza-
ram inúmeros julgamentos de suspeitos de cri-
mes de guerra.

Como resultado, muitos dos responsáveis
principais pelos mais chocantes crimes na ex-Iu-
goslávia, como o assassinato de 8 mil muçulma-
nos em Srebrenica, em 1995, foram condenados
a longas penas de prisão. A criação do tribunal
para os Bálcãs foi uma inovação no campo do
direito internacional. E a criação de uma corte
para a Síria será uma decisão corajosa da Liga
Árabe. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO
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TV Estadão. Exército sírio intensifica cerco a
rebeldes enquanto prazo da ONU se esgota
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ONU exige fim imediato da
violência de Assad e opositores
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Os 6 pontos do
plano de paz

Annan pede a Brasil que envie tropas
para ajudar a monitorar situação síria

Diplomacia. Ban Ki-moon (C), durante reunião com Liga Árabe e Annan, que aparece no telão

Jamil Chade
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O enviado da ONU e da Liga
Árabe para a crise síria, Kofi
Annan, quer que o Brasil envie
tropas para integrar o contin-
gente de observadores que se-
rá deslocado para monitorar
um eventual plano de paz em
Damasco e a implementação
de um cessar-fogo.

A informação foi dada ao Esta-
do com exclusividade pelo por-
ta-voz de Annan, Ahmed Fawzi.
A ONU espera delinear até a se-
mana que vem um grupo de cer-
ca de 250 homens que seriam en-
viados à Síria para garantir o
cumprimento de um cessar-fo-
go, a partir do dia 12. Mas ativis-
tas sírios, Annan e o próprio se-
cretário-geral da ONU, Ban Ki-
moon , alertam que a repressão
ganhou força nos últimos dias,
numa demonstração de que o re-
gime de Bashar Assad não dá si-
nais de ceder.

Em Brasília, por meio de sua
assessoria de imprensa, o Itama-
raty informou não ter recebido
pedido para o envio de soldados
à Síria. A criação de uma força de
paz, ainda de acordo com a asses-
soria, somente é feita depois de
aprovada no Conselho de Segu-
rança da ONU, o que ainda não
se deu. Caso isso ocorra, infor-
ma o Ministério de Relações Ex-
teriores, o Brasil estudará o pedi-
do de envio, pois o País “acompa-
nha com interesse a situação na
Síria”.

Annan deu um prazo até terça-
feira para que o regime sírio e a
oposição comecem a abandonar
as armas e Damasco retire tan-
ques e armas pesadas de centros
urbanos. Com isso, um cessar-fo-
go amplo seria iniciado de fato
na quinta-feira. O acordo tam-
bém prevê que nenhuma cidade
será alvo de uma nova incursão
militar.

“Esperamos que no dia 10 o go-
verno sírio tenha concluído a re-
tirada de suas tropas dos centros
urbanos”, disse Fawzi. “A partir
desse momento, começa um pe-

ríodo de 48 horas, durante o qual
cessarão totalmente todas as for-
mas de violência por todas as par-
tes, o que inclui o governo sírio e
a oposição.”

“Daí, então, esperamos que ha-
ja espaço para um diálogo políti-
co”, disse Fawzi. “O cessar-fogo
não é um fim em si mesmo. Tudo
isso é para criar condições para
que haja um diálogo na direção
da democracia. Por isso, a mis-
são de observadores é fundamen-
tal”, disse Annan.

Para garantir o pacto, Annan
iniciou nos últimos dias um diá-
logo com alguns governos sobre
a possibilidade do envio dos sol-
dados para a missão de observa-
ção. Os soldados seriam envia-
dos desarmados e apenas com a
missão de relatar se Assad e os
rebeldes estão ou não cumprin-

do o acordo.
Fawzi indicou que o Brasil já

foi procurado extraoficialmente
e informado do interesse de An-
nan – acrescentando que, nos
próximos dias, uma carta oficiali-
zando o pedido será enviada a
Brasília. “O Brasil está na lista
dos países que queremos que
atuem”, disse o porta-voz de An-
nan.

No total, Annan havia selecio-
nado aproximadamente uma dú-
zia de países que gostaria de ver
na operação. A lista foi feita com
base nas características dos go-
vernos e na capacidade de serem
considerados interlocutores tan-
to do Ocidente quanto do gover-
no sírio.

Fawzi evitou dar mais deta-
lhes, alegando que Annan “não
negocia pela imprensa”. Há
duas semanas, o Estado relatou
que Annan telefonou para o
chanceler Antonio Patriota jus-
tamente para pedir apoio nos
esforços de mediação na Síria.
Já naquela ocasião, Annan ante-
cipou a Patriota o fato de que
estava pensando em enviar a
missão de 250 observadores pa-
ra a Síria.

O Brasil mantém tropas no
Haiti e uma fragata no Líbano.
Na visão da ONU, o envio de sol-
dados credenciaria o Brasil a no-
vos esforços de paz no Oriente
Médio. Para Annan, a missão na
Síria teria um formato pouco tra-
dicional. “Não há um front ou li-
nhas determinadas separando a
oposição e o governo. Não pode-
mos ter uma força tradicional de
manutenção da paz”, disse An-
nan ontem à Assembleia-Geral
da ONU. Segundo ele, essa força
deve ser relativamente pequena,
flexível, ágil e ter acesso a todo o
país em segurança.

Ontem, uma equipe avançada
de sua missão desembarcou na
Síria para já começar a negociar
de que forma os observadores
militares atuarão. Para liderar a
implementação de um acordo,
Annan escolheu o general norue-
guês Robert Mood, que já está
em Damasco.

Sem trégua. A esperança de
Annan de um cessar-fogo vem
justamente no momento em
que ativistas alertam que Assad
tem intensificado os ataques.
Para a oposição, Assad estaria
ganhando terreno antes do ces-

sar-fogo, enquanto 2,3 mil refu-
giados sírios cruzaram a frontei-
ra com a Turquia nas últimas 24
horas, segundo o governo de An-
cara.

De acordo com a Anistia In-
ternacional, 232 pessoas morre-

ram na Síria desde que Assad
afirmou ter aceitado conside-
rar o plano de paz de Annan, na
semana passada. O governo sí-
rio, porém, relata que, na reali-
dade, está retirando suas tro-
pas de Deraa, Idlib e Zabadani.

Um tribunal árabe
para crimes de
guerra de Damasco
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Combates continuavam
ontem na Síria, apesar
de compromissos
assumidos com
Annan, diz oposição BAN KI-MOON

SECRETÁRIO-GERAL DA ONU

“Apesar das promessas do
governo sírio, a violência e os
ataques continuam e a situação
está se deteriorando”

Força de paz. Ex-secretário-geral da ONU quer que País integre força desarmada de aproximadamente 250 homens que seria
incumbida de observar cumprimento de acordos entre Assad e opositores; Itamaraty diz que pedido, quando oficial, será considerado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




