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Roberto Simon

O que é pior: a anarquia ou o po-
der iraniano? É esse o dilema
que a guerra civil síria coloca a
Israel, afirma o professor Jona-
than Fine, do Instituto Interdis-
ciplinar de Herzlyia, um dos
principais centros israelenses
de estudos estratégicos. “O co-
lapso do Estado sírio terá conse-
quências dramáticas para Is-
rael. Mas, ao mesmo tempo, é
impossível não comemorar a
queda de um regime totalmen-
te alinhado ao Irã, país que aber-
tamente pede a destruição de Is-
rael”, afirmou Fine ao Estado.

● Por uma ironia, muitos em Is-
rael agora sentem falta dos tem-
pos em que o clã Assad tinha con-
trole absoluto na Síria e as coi-
sas eram previsíveis. O sr. faz

parte desse grupo?
Esse não é apenas um dilema
de Israel, mas de vários países.
E isso ocorre em meio a um
massacre absolutamente cho-
cante: mais de 20 mil pessoas
foram mortas desde o início da
crise. E onde está a tal comuni-
dade internacional? Na Líbia,
houve uma competição para
ver quem agiria primeiro. A si-
tuação era completamente dife-
rente, (o ditador Muamar) Ka-
dafi era uma presa fácil e o país,
um grande poço de petróleo.
Com a Síria, ninguém ousa agir.

● E o que Israel mais teme?
Ver o governo central sírio em
colapso, dando lugar a uma si-
tuação anárquica. Quem assu-
mirá o comando quando Bashar
Assad se for? A oposição é total-
mente fragmentada e heterogê-
nea: há elementos moderados e
simpáticos ao Ocidente, mas há
também grupos islâmicos ul-
trarradicais. A pior notícia para
Israel é que, no momento em
que o governo central entrar
em colapso – e estamos indo ra-
pidamente nessa direção –, a Sí-

ria voltará a ser o que era nos
anos 20: seis pedaços de territó-
rio. Os alauitas com controle so-
bre a região da cidade de Lata-
kia e a costa, os drusos com ou-
tra parte, os sunitas com outra,
os cristãos, etc. Mas quem con-
trolará o país? É aí que entra o
temor israelense em relação às
armas de destruição em massa,

que podem chegar às mãos do
Hezbollah, por exemplo. Lem-
bre-se: a Síria tem o maior arse-
nal desse tipo depois da Rússia
e dos EUA.

● Mas o sr. vê uma ameaça ime-
diata a Israel?
Hoje há grupos jihadistas se or-
ganizando perto da região das

Colinas do Golan, no lado sírio.
Até agora, o Exército de Assad
foi capaz de pará-los. Mas, em
breve, eles podem ser capazes
de fazer o que seus camaradas
estão conseguindo na Penínsu-
la do Sinai (no Egito).

● Nesse caso Israel interviria?
O que podemos fazer? Talvez
não seja uma guerra, mas, se co-
meçarem a atacar os kibutzim e
outras comunidades no norte
do país, Israel será obrigado a
reagir de alguma forma. Até
pouco tempo atrás, o mundo di-
zia a Israel “devolva o Golan ao
clã Assad”. Hoje é possível ver
que isso teria sido um erro trági-
co: imagino essa crise com jiha-
distas em cima de nós.

● Israel descobriu então que As-
sad tem um lado bom?
Ao menos sabíamos que havia
alguém dando as ordens. Sim,
era uma ditadura. Não era uma
democracia como defendemos.
Mas hoje simplesmente não sa-
bemos como as coisas vão ficar.

● Em que medida a queda de As-

sad pode enfraquecer a posição
do Irã no Oriente Médio?
Há alguns dias, (o líder supre-
mo Ali) Khamenei disse que
quem defende a queda de Assad
deve ser alvo das Forças al-
Quds, o braço de operações ter-
roristas da república islâmica.
Se a Síria cair, Teerã e o Hezbol-
lah terão um problema sério.
Nesse sentido, para Israel a que-
da de Assad seria uma bênção –
é de fato extremamente contra-
ditório. Mas o Irã é o primeiro
país desde a Alemanha nazista
a abertamente pedir a destrui-
ção de um outro membro da co-
munidade internacional. Esta
semana, um diplomata iraniano
da embaixada aqui no Brasil pe-
diu o extermínio de Israel – e o
governo brasileiro nem sequer
comentou o assunto. É normal
isso?

● Conselho de Segurança
Por três vezes, resoluções que
determinam sanções contra o
regime de Assad (foto) são veta-
das por Rússia e China no Conse-
lho de Segurança da ONU

● Enviado especial
Em fevereiro, o ex-secretário-ge-
ral da ONU Kofi Annan é nomea-
do negociador. No dia 2 de agos-
to, renuncia ao cargo e sepulta
seu plano de paz

● Novo emissário
No dia 17, o ex-chanceler argeli-
no Lakhdar Brahimi (foto) subs-
titui Annan como mediador.
Dois dias depois, os observado-
res da ONU deixam a Síria

Internacional Portal. Damasco culpa rebeldes
por morte de jornalista japonesa

www.estadao.com.br/e/jornalista

● Pelo menos 12 pessoas já
morreram em confrontos entre
moradores de um bairro sunita
(contrários a Bashar Assad) e
de uma região alauita (pró-regi-
me sírio) esta semana em Trípo-
li, cidade no norte do Líbano.
Uma trégua acertada na quarta-
feira foi rompida ontem, quando
pelo menos uma pessoa foi mor-
ta na luta entre defensores e
opositores de Assad. Desde se-
gunda-feira, a região reproduz
parte da guerra civil síria. Vá-
rias casas foram incendiadas e
carros, destruídos. Imóveis fo-
ram abandonados pelos civis e o
governo libanês precisou deslo-
car tanques para conter os gru-
pos.

“É preciso apoio internacional
ao governo e às Forças Arma-
das do Líbano”, afirmou o vice-
secretário das Nações Unidas
para Assuntos Políticos, Jeffrey
Feltman. Ele se mostrou preocu-
pado ainda com o tráfico de ar-
mas praticamente livre entre os
dois países.

O primeiro-ministro libanês,
Najib Mikati, originário de Trípoli,
disse na quarta-feira que estava
“preocupado com as tentativas
de levar o Líbano cada vez mais
para o conflito na Síria, enquanto
o que é pedido a todos os respon-
sáveis é que cooperem para pro-
teger o país do perigo”. Em um
pronunciamento incomum, o pre-
sidente libanês, Michel Sulei-
man, sugeriu ontem que o país
“não poderia mais ficar sob a
sombra da Síria”. / NYT e AP
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‘Com Assad, pelo menos havia alguém no comando’
Jonathan Fine, especialista em segurança internacional do Centro Interdisciplinar de Herzlyia, em Israel

Choques sectários
no Líbano matam
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Entre tentativas,
sanções e
negociação

França fala em impor ‘zona parcial de
exclusão aérea’ sobre território sírio

Inimigos. Exército de Israel realiza exercício militar no Golan

Cobertura. Rebeldes se escondem do ataque de helicópteros em Alepo, no norte da Síria; disputa pela cidade dura dois meses
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Para analista israelense,
colapso do Estado sírio
é ‘o maior temor’; Síria
poderá se fragmentar
como nos anos 20, alerta

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Em uma escalada na retórica
europeia contra Damasco, o
governo da França falou on-
tem abertamente sobre a im-
posição de uma zona de exclu-
são aérea sobre a Síria para im-
pedir os bombardeios lança-
dos pelo regime de Bashar As-
sad em cidades como Alepo. A
possibilidade foi mencionada
pelo ministro francês da Defe-
sa, Jean-Yves le Drian.

Até ontem, a França vinha de-
fendendo apenas uma “saída po-
lítica” para a crise síria. Segundo
o ministro, a intervenção se limi-
taria a uma parte do território. A
possibilidade veio a público no
dia em que os EUA deslocaram
um porta-aviões para o Golfo
Pérsico.

A hipótese de impor uma zona
de exclusão não autorizada pelo
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas já havia sido cogita-
da pela secretária de Estado ame-
ricana, Hillary Clinton, no início
do mês, durante uma reunião na
Turquia. Na época, a França não
se pronunciou a respeito. On-
tem, em entrevista à rede de TV
France 24, Le Drian reconheceu
que Paris estuda a possibilidade.
“A hipótese, mencionada por Hil-
lary, de uma zona especial na
qual poderia haver uma espécie
de proibição merece ser estuda-
da”, disse o ministro.

No entanto, Le Drian descar-
tou a possibilidade de adotar um
modelo de zona de exclusão aé-
rea como o estabelecido na Lí-
bia, quando o Conselho de Segu-
rança da ONU autorizou a inter-
venção militar.

“Uma zona de exclusão global
significaria entrar em guerra. E
não se poderia fazer isso sem
uma coalizão internacional. Até

agora, as condições não foram al-
cançadas”, alegou. “Dizer que a
França pode ir com uma flor no
fuzil sozinha à Síria, o que eu li há
algum tempo, é absolutamente
irresponsável. Nossa vontade é
que possa haver uma legalidade
internacional reconhecida para
ajudar a insurreição síria.”

A zona de exclusão parcial evo-
cada por Le Drian leva em consi-
deração a estimativa de que 70%
do território do país esteja nas
mãos de rebeldes, análise feita
pelo ex-primeiro-ministro Riad
Hijab, que abandonou o regime
no início do mês. Segundo o pre-
miê, o Exército, a polícia e o servi-
ço secreto de Assad só têm con-

trole efetivo de menos de 30%
do país, o que explicaria a zona
libertada ao norte de Alepo.

A França vinha limitando seus
esforços a sanções econômicas,
incentivos a deserções e forneci-
mento de informações a insur-
gentes, além de fornecimento de
equipamentos não letais – como
óculos de visão noturna e instru-
mentos de comunicação. Ontem,
o ministro das Relações Exterio-
res, Laurent Fabius, admitiu que
a hipótese de uma zona de exclu-
são agora está na pauta. “Esta-
mos refletindo sobre tudo isso.”

Insurgência. Apesar da nova
posição, o governo francês se-

gue negando o fornecimento de
armas à insurgência síria. Os
EUA também afirmam adotar es-
sa posição.

Um dos motivos da reticência
é a falta de coesão na oposição,
que não é integralmente repre-
sentada no Conselho Nacional
Sírio nem no Exército Sírio Li-
vre. “A oposição foi cristalizada,
mas ainda não foi solidificada”,
disse Le Drian, reconhecendo o
temor de violência sectária.

“Nós multiplicamos os esfor-
ços para que eles tenham uma
oposição sólida, capaz de tomar
as rédeas desse país e, sobretu-
do, que possa fazer com que to-
das as comunidades sejam res-

peitadas, uma vez que eles este-
jam no poder”, completou.

Personalidades políticas, co-
mo o ex-chanceler Bernard
Kouchner, e intelectuais, como
o filósofo Bernard Henri-Lévy –
conselheiro do ex-presidente Ni-
colas Sarkozy sobre a Líbia –,
pressionam Hollande a armar os
insurgentes. “Eu sou favorável
ao fornecimento de armas, co-
mo fazem alguns países muçul-
manos”, disse Kouchner.

A França convocou uma reu-
nião de chanceleres do Conse-
lho de Segurança da ONU para o
dia 30. O tema, pelo menos ofi-
cialmente, é a ajuda humanitária
aos refugiados.

Escalada retórica. Ministro da Defesa de Paris diz ser favorável à criação de região-tampão no norte da Síria para impedir aviões e
helicópteros de Assad de atacar rebeldes, enquanto chanceler francês admite que governo Hollande ‘está refletindo’ sobre proposta
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




