
%HermesFileInfo:A-18:20130224:

A18 Internacional DOMINGO, 24 DE FEVEREIRO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

O novo premiê da Tunísia, Ali
Larayedh, começou ontem a
formação do novo governo,
após seu antecessor, Hamadi
Jebali, ter renunciado em razão
de um impasse político. Rachid
Ghannouchi, líder do Ennahda,
partido governista, disse que
todos os esforços estão sendo
feitos para reunir mais dois par-
tidos à coalizão, atualmente
com três. Uma das questões pen-
dentes é a nomeação dos minis-
tros do Interior, Justiça e Rela-
ções Exteriores. Os opositores
querem que esses ministérios
sejam independentes.

O genro do rei da Espanha, Iña-
ki Urdangarin, afirmou ontem
ao juiz do caso no qual é
acusado de fraude fis-
cal e desvio de ver-
bas públicas que
sua esposa, a infan-
ta Cristina, não
tem relação com os
negócios do Institu-
to Nóos, ONG que
ele presidiu e é investi-
gada por suposto desvio de
dinheiro público. Em seu depoi-
mento, ele também negou que
o rei Juan Carlos soubesse do
esquema.

A batalha pelo aeroporto de Ale-
po se intensificou ontem, com

as tropas do regime de Ba-
shar Assad tentando

reverter os recentes
ganhos dos rebeldes
no nordeste da Sí-
ria. Os opositores
dizem que o con-

fronto está concen-
trado em uma rodo-

via que liga a cidade ao
aeroporto. Os rebeldes to-

maram a rodovia, usada pelo
governo para transportar supri-
mentos para uma base militar
dentro do aeroporto.
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● O Brasil teme a inclusão do
Hezbollah na lista de “organiza-
ções terroristas” da União Euro-
peia possa ter impacto negativo
sobre a missão de paz da ONU
no sul do Líbano (Unifil, na sigla
em inglês). A Marinha brasileira

lidera desde 2011 o componente
naval da força, que conta tam-
bém com a participação de vá-
rios países europeus.

As forças terrestres da Unifil
operam no sul do Líbano, abaixo
do Rio Litani, na região de frontei-
ra com Israel. Essa parte do terri-
tório libanês, além de todo o Vale
do Bekaa, é o principal reduto do
Hezbollah. O Brasil tem por mis-
são ajudar a patrulhar as águas
da região. / R. S.

Com sua provável reeleição ho-
je, o presidente cubano, Raúl
Castro (foto), terá cinco anos
para acelerar a lenta abertura
iniciada desde que sucedeu seu
irmão Fidel, em 2006, e para
preparar o terreno para os próxi-
mos anos em um contexto de
incerteza em razão da doença
do venezuelano Hugo Chávez,
aliado de Havana. Raúl fixou as
novas regras ao limitar em dois
o número de mandatos de cinco
anos que podem cumprir os diri-
gentes do país. Na sexta-feira,
ele brincou diante de jornalis-

tas dizendo que renunciaria,
pois teria direito a se aposentar
em razão de sua idade. Ele não
especificou uma data, mas disse
que esclarecerá a questão no
discurso de hoje, durante a reno-
vação da Assembleia Nacional.

Genro do rei isenta
esposa de escândalo

Pyongyang alerta EUA
sobre exercício militar

Tom Shanker
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Os ministros da Defesa da Orga-
nização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan), reunidos em Bru-
xelas, afirmaram ter feito pro-
gressos nos planos de uma mis-
são de ajuda militar ao Afeganis-
tão depois que suas forças se reti-
rarem do país, o que é previsto
para o fim de 2014, com alguns
países já se oferecendo para par-
ticipar.

Foi debatido na reunião um es-
boço de proposta sobre possí-
veis operações da Otan no Afega-
nistão após 2014. Ele prevê uma
força composta de até 9,5 mil sol-

dados dos EUA e até 6 mil de ou-
tros países-membros. Segundo
funcionários da aliança, o núme-
ro combinado de soldados ameri-
canos e de países aliados deve

ser menor, entre 8 mil e 12 mil.
Nos comentários oficiais, o se-

cretário-geral da Otan, Anders
Fogh Rasmussen, disse que a reu-
nião envolveu uma profunda dis-

cussão sobre “a preparação de
uma nova e diferente missão lide-
rada pela Otan a partir de 2014,
para dar treinamento, assesso-
ria e assistência às forças de segu-
rança afegãs”.

“Muitos parceiros já se ofere-
ceram para participar do plano e
trabalham conosco no planeja-
mento da nova missão”, disse.

Autoridades salientaram que
o número de soldados ainda não
foi definido e uma presença mili-
tar permanente da Otan no Afe-
ganistão seria possível somente
por meio de negociações com o
governo afegão e com as nações
financiadoras.

Essa presença militar envolve-
ria o apoio e treinamento do
Exército e da polícia afegã, repre-
sentaria uma missão de combate
ao terrorismo de dimensões me-
nores, especificamente visando
destacados líderes rivais. Os fun-
cionários disseram que os pla-
nos também preveem uma coali-
zão de tropas para proporcionar

“uma vigorosa força de prote-
ção” de seu pessoal.

No entanto, em termos mais
amplos, Rasmussen destacou
que várias nações da coalizão já
prometeram participar da mis-
são após 2014. O secretário de
Defesa dos EUA, Leon Panetta,
participando de sua última reu-
nião da Otan antes de deixar o
cargo, disse que ele e outros mi-
nistros da Defesa discutiram
“uma variedade de opções”. Ele
acrescentou que não há nenhu-
ma empresa ou números definiti-

vos sobre as contribuições dos
EUA ou da coalizão, mas que a
aliança está firme em seu com-
promisso com a estabilidade do
Afeganistão no longo prazo.

O projeto para o Afeganistão a
partir de 2014 prevê a presença
de forças estrangeiras operando
a partir de um quartel-general
em Cabul, mas ligado às bases de
treinamento em quatro partes
do país. As tropas convencio-
nais, que serviriam de apoio, não
estariam presentes em nível de
divisão, brigada ou batalhão,
mas atuariam como instrutores
das forças de segurança afegãs
nos quartéis.

A orientação das tropas afegãs
ficaria a cargo das forças de Ope-
rações Especiais. Os EUA, atual-
mente, mantêm 66 mil soldados
no Afeganistão. A Otan mantém
um contingente de 37 mil. O pre-
sidente Barack Obama anunciou
que 34 mil soldados serão retira-
dos do Afeganistão até fevereiro
de 2014.
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Otan planeja ajudar Afeganistão depois da guerra
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Raúl promete esclarecer possível renúncia
em discurso no Parlamento de Cuba
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Disputa pelo aeroporto
de Alepo se intensifica

A mídia estatal da Coreia do
Norte informou ontem que
Pyongyang alertou o principal
comandante dos EUA na Coreia
do Sul de que suas forças sofre-
rão “uma destruição penosa” se
levarem adiante os exercícios
de guerra planejados em conjun-
to com tropas sul-coreanas. Pak
Rim-su, principal chefe da mis-
são militar norte-coreana no
vilarejo de Panmunjom, oficial-
mente em trégua, transmitiu a
mensagem por telefone ao gene-
ral James Thurman, comandan-
te das Forças dos EUA na Co-
reia do Sul.
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sobre status
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UE debate qualificar de ‘terrorista’ grupo
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Aliados. Garota em festa do Hezbollah, em Beirute: debate na UE ocorre enquanto grupo amplia apoio militar ao regime Assad
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● Remanescentes

Operação da aliança
atlântica após 2014 prevê
força de até 9,5 mil
soldados dos EUA e até
6 mil de outros países

Roberto Simon

A investigação de um atentado
na Bulgária e o julgamento de
um jovem no Chipre amplia-
ram, na semana passada, a pres-
são para que a União Europeia
(UE) inclua o Hezbollah na sua
lista oficial de “organizações
terroristas”. Uma decisão des-
se tipo está longe de ser mera-
mente formal: o que for deter-
minado em Bruxelas pode ter
impacto decisivo sobre a esta-
bilidade do Líbano e o crescen-
te envolvimento do país na
guerra civil da vizinha Síria.

Ao contrário dos EUA, a UE
não enquadra na categoria de
“terrorista” o grupo xiita, que –
além da luta armada – mantém
uma ampla rede de caridade e o
quarto maior partido no Parla-
mentolibanês,peça-chavenacoa-
lizão do primeiro-ministro Najib
Mikati. Alguns países europeus –
principalmenteaantigametrópo-
le do Líbano, a França – calculam
que perderão influência sobre a
política de Beirute caso incluam
o Hezbollah na lista.

No entanto, novos sinais de
que a organização mantém em
território europeu uma sofistica-
da rede de financiamento, inteli-
gência e operações terroristas
colocaram a posição francesa
sob ataque dentro e fora da UE.

A procuradoria da Bulgária es-
tá prestes a concluir uma investi-
gação sobre o atentado de julho
contra turistas israelenses em
um balneário do Mar Negro, o
qual deixou seis mortos. Embo-
ra o dossiê dos investigadores

ainda esteja submetido a segre-
do de Justiça, o governo de Sófia
já anunciou que a facção xiita se-
rá acusada pelo massacre.

O inquérito búlgaro coincidiu
com um julgamento, no Chipre,
de um acusado de pertencer ao
Hezbollah. Na quarta-feira, a au-
diência de um sueco-libanês de
24 anos em um tribunal da vila de
Limassol levou a novas pistas so-
bre as ações do Hezbollah na Eu-
ropa. O réu, que admitiu ser do
grupo, foi detido uma semana an-
tes do atentado na Bulgária ao
tentar coletar informações so-
bre israelenses que visitavam a
ilha – placas de ônibus de turis-
mo e horários de voos vindos de
Tel-Aviv.

Ele negou que estivesse plane-
jando atentados, mas contou à
corte que transportou encomen-
das e comprou chips de celulares
para o Hezbollah na França, Ho-
landa e Turquia, agindo sempre
sob as ordens de um homem a
quem conhecia apenas como
“Ayman”.

Se for classificado como “ter-
rorista”, o Hezbollah será proibi-
do, por exemplo, de fazer opera-
ções financeiras em praticamen-
te toda a Europa. “Essa questão
já foi colocada várias vezes aos
europeus diante de grupos co-
mo o palestino Hamas, militan-
tes iranianos e outros”, disse ao
Estado Joseph Bahout, profes-
sor franco-libanês do Instituto
de Estudos Políticos de Paris
(Sciences-po). “O problema é
que, ao final, um rótulo desse ti-
po pode ser contraproducente.
Muitos diplomatas europeus,

por exemplo, arrependem-se ho-
je de ter incluído o Hamas na lis-
ta de organizações terroristas,
pois isso lhes tirou poder sobre a
questão palestina.”

Entretanto, EUA, Israel e paí-
ses europeus mais alinhados a

Washington – como a Alemanha
– vêm fazendo lobby para que a
França mude de posição. Na
quarta-feira, o ministro de Defe-
sa Civil e ex-chefe do serviço in-
terno de inteligência de Israel,
Avi Dichter, visitou a capital fran-

cesa para tentar persuadir o go-
verno de François Hollande. “Di-
zer que o Hezbollah não é terro-
rista equivale a afirmar que Paris
não pertence à França”, argu-
mentou. No dia seguinte, o presi-
dente israelense, Shimon Peres,
reforçou que a UE “deve” alterar
o status do grupo libanês.

Crise síria. Eyal Zisser, profes-
sor da Universidade de Tel-Aviv
e especialista em Líbano e Síria,
acredita ser “improvável” que os
franceses mudem de posição.
“Já houve outros episódios em
que ficou claro que células do
Hezbollahestavam agindo na Eu-
ropa”, lembra.

Tanto ele quanto Bahout apon-
tam que o debate na Europa ocor-
re em um momento decisivo da
história do Hezbollah. O grupo
avança cada vez mais amarrado à

guerra civil síria, lutando lado a
lado com as forças do regime de
Bashar Assad. Essa aliança tem
corroído a imagem do Hezbol-
lah no mundo árabe, onde antes
a organização era vista como a
campeã da “resistência” ao po-
der israelense – principalmente
depois da guerra de 2006.

“De início, parecia que o envol-
vimento do Hezbollah na Síria
seria limitado. Mas, surpreen-
dentemente, ele parece disposto
a ir até o fim em defesa de As-
sad”, afirma o professor de Paris.
Na quarta-feira, o Exército Sírio
Livre, que luta contra o regime,
prometeu bombardear posições
do Hezbollah dentro do Líbano,
caso o grupo continue a lutar ao
lado de Assad. “É a receita para
que a crise se torne não apenas
síria, mas também libanesa”,
alerta Zissier.

8 mil
é o número mínimo de soldados
que a Otan manterá no Afeganis-
tão depois de 2014

15,5 mil
é o número máximo cogitado
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.




