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● O governo iraniano e o movi-
mento xiita libanês Hezbollah for-
maram um exército com cerca de
50 mil milicianos sírios para aju-
dar as forças do regime de Ba-
shar Assad a manter o líder no
poder, afirmou ontem o chefe da
inteligência militar de Israel, o

major-general Aviv Kochavi.
Além de prover armas e infor-

mações de inteligência para aju-
dar o ditador em sua luta contra
os rebeldes, a intenção de Teerã e
seu aliado seria estabelecer uma
base no território sírio, para a
eventualidade de sua queda. “Es-
se exército consiste em cerca de
50 mil homens, que têm operado
ao lado das unidades das Forças
Armadas (oficiais). O plano é au-
mentar esse efetivo para 100 mil
homens”, disse Kochavi. / REUTERS

Internacional

D epois de quase quatro anos de um re-
lacionamento conflituoso com Bin-
yamin Netanyahu, o presidente dos
EUA, Barack Obama, está prestes a

tentar uma tática diferente – passar por cima do
premiê de Israel e dirigir-se diretamente aos
israelenses. A primeira visita de Obama a Israel,
na próxima semana, embora inclua encontros
com Netanyahu, deverá se concentrar no restabe-
lecimento de relações com uma população cir-
cunspecta e garantir a ela que ele está profunda-
mente comprometido com sua segurança e seus
interesses.

Todas as indicações são de que Obama espe-
ra, com essa estratégia, influenciar mais Netan-
yahu – que ficou politicamente enfraquecido na
eleição de janeiro, na qual os candidatos de cen-
tro tiveram um ótimo desempenho – no sentido
de se buscar uma solução pacífica com o Irã e,
eventualmente, quebrar o impasse das conver-
sações entre palestinos e israelenses. No entan-
to, a tarefa não será fácil.

Obama precisará superar as suspeitas israe-
lenses, que persistem desde seus primeiros dias
no cargo, quando pressionou Netanyahu a con-
gelar a construção de assentamentos e também
tentou uma aproximação com o Irã, arqui-inimi-
go de Israel, o que não durou muito.

Além disso Obama, conhecido pela posição
mais fria e distante que assume em público, rara-
mente adota o tipo de diplomacia estilo “sinto
sua dor”, adotado por Bill Clinton para seduzir
israelenses e palestinos. Mesmo assim, alguns
especialistas em Oriente Médio afirmam que
Obama poderá se beneficiar com essa nova aber-

tura para atrair a confiança da sociedade israe-
lense, nesta primeira viagem ao exterior de seu
segundo mandato.

Sua visita se realiza num momento em que as
preocupações estratégicas de Israel e EUA es-
tão mais alinhadas, o que não se observava havia
muitos anos, com o impasse nuclear com o Irã
num estágio crítico e a guerra civil na Síria consi-
derada uma ameaça à estabilidade regional.

No entanto, existe também um risco de rom-
pimento. Muitos israelenses estarão esperando
que Obama reafirme sua determinação de fazer
o que for necessário, incluindo o uso da força
militar, para impedir o Irã de fabricar armas nu-
cleares.

O presidente americano, porém, não deverá
ir mais além, apesar dos apelos repetidos de
Netanyahu para os EUA adotarem uma “linha
vermelha” mais estrita. Obama, que insiste que
não está blefando com relação a uma ação mili-
tar contra o Irã, caso as demais tentativas fracas-
sem, disse a líderes judeus dos EUA que dá pou-
co valor a uma “bravata” apenas para parecer
duro.

Para a Casa Branca, os israelenses ainda preci-
sam chegar a um consenso sobre como enfren-
tar o Irã, basicamente deixando de lado, ao me-
nos no momento, as ameaças de Netanyahu de
um ataque contra instalações nucleares irania-
nas, disse uma fonte com conhecimento da posi-
ção do governo.

Obama deverá sublinhar a necessidade de se
aguardar com paciência o resultado das sanções
e do trabalho diplomático. Entretanto, as autori-
dades americanas esperam, também, que a rea-
firmação de seu compromisso com a segurança
de Israel aumente a pressão pública sobre Ne-
tanyahu, evitando que a situação se agrave en-
quanto as potências mundiais negociam com
Teerã. A visita do presidente está sendo orques-
trada para apresentá-lo como um bom amigo de
Israel. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO
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TEL-AVIV

O primeiro-ministro de Israel,
Binyamin Netanyahu, conse-
guiu ontem formar uma coalizão
governista que deve lutar contra
os privilégios dos ultraortodo-
xos e pode voltar à mesa de nego-
ciaçõescom os palestinos. No en-
tanto, desavenças no último mi-
nuto sobre o nome dos cargos
que aliados ocupariam adiaram
o anúncio oficial para segunda-
feira.

Pela primeira vez em dez anos,
os partidos ortodoxos da Knes-
set (Parlamento) estarão na opo-
sição em Israel. O governo Ne-
tanyahu contará com duas jo-
vens estrelas em ascensão: Nafta-
li Bennett, radical de direita líder
do partido Bait Yehudi (Casa Ju-
daica), e Yair Lapid, do centrista
laico Yesh Atid (Há Futuro). Am-
bos prometem tornar universal
o serviço militar obrigatório – ho-
je, jovens ultraortodoxos conse-

guem isenção das Forças Arma-
das.

Segundo o jornal Haaretz, os
partidos de Bennett e Lapid se
irritaram com o fato de Netanya-
hu não ter desistido de nomeá-
los vice-primeiros-ministros.
No sistema político israelense, é
possível existir, simultaneamen-
te, vários com esse cargo – em
seu último mandato, Netanyahu
teve três vices. Desta vez, porém,
o premiê quer extinguir o posto.

“O próximo mandato será um
dos mais desafiadores da histó-
ria do Estado de Israel”, disse on-
tem Netanyahu, na cerimônia
em que deveria anunciar a forma-
ção do gabinete. “Enfrentamos
enormes desafios de segurança e
diplomacia.”

Outra novidade será o tama-
nho mais reduzido do governo
israelense. Em seu último man-
dato, Netanyahu teve 30 minis-
tros – os cargos eram usados co-
mo moeda de troca para assegu-
rar a lealdade dos aliados. O no-
vo gabinete, porém, terá 21.

A coalizão governista reunirá
68 dos 120 integrantes do Parla-
mento, uma margem estreita. O
governo terá líderes com posi-
ções diametralmente opostas
em assuntos-chave: com apoio
de Lapid, a ex-chanceler Tzipi
Livni exige o retorno imediato às
negociações com a Autoridade
Palestina, enquanto Bennett –
ex-líder da maior associação de
colonos do país – promete que
“um Estado palestino jamais se
tornará realidade”. Livni deverá
ser nomeada chefe das negocia-
ções.

A expectativa é a de que Lapid
seja ministro das Finanças, com
ampla influência sobre o orça-
mento. Seu partido também che-
fiará o Ministério da Educação.
Em posição de força, ele deverá
fazer frente aos privilégios dos
ortodoxos. Defensor da ocupa-
ção israelense da Cisjordânia e
de Jerusalém Oriental, Bennett
deverá receber o Ministério da
Habitação, escolha que já vem
causando protestos. / AP

Síria. Veja o especial sobre
os dois anos de guerra civil
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Netanyahu chega a
acordo sobre novo
gabinete israelense
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Irã e Hezbollah
formam milicianos
pró-Assad, diz Israel

Manifestação. Habitantes de Alepo marcham a favor do regime de Bashar Assad; apoio do Irã ao governo sírio tem aumentado, dizem diplomatas ocidentais

BRUXELAS

O chanceler da França, Lau-
rent Fabius, disse ontem que
seu país está pronto para ar-
mar os rebeldes sírios, em de-
safio ao embargo de forneci-
mento de armas que a União
Europeia aplica ao país. O pre-
sidente francês, François Hol-
lande, reforçou a declaração
do ministro, afirmando que Pa-
ris pedirá ao bloco que levante
o bloqueio, pois a Europa “não
pode permitir que o massacre
do povo sírio continue”.

Hoje, o levante contra o dita-
dor Bashar Assad completa dois
anos. Cerca de 70 mil pessoas
morreram na guerra civil, segun-
do as estimativas mais recentes
da ONU. “Queremos que os eu-
ropeus levantem o embargo (de
armas). Estamos prontos para
apoiar a rebelião, para avançar
até esse ponto. Devemos assu-
mir nossa responsabilidade”,
afirmou Hollande, ao chegar à cú-
pula da UE em Bruxelas, expli-
cando que essa ajuda não servi-
ria “para avançar na direção de
uma guerra total”. “Para nós,
uma transição política deve ser a
solução para a Síria.”

Hollande afirmou também
que “a França deve antes conven-
cer seus parceiros” a suspende-
rem o bloqueio. “Não podemos
permitir que uma população se-
ja massacrada como está sendo
hoje”, disse.

De acordo com o chanceler
francês, Paris pretende fornecer
armas para os rebeldes mesmo
que outros países do bloco euro-
peu discordem da manobra.
França e Grã-Bretanha têm in-
tensificado os pedidos para que
os insurgentes recebam arma-
mento, sob o argumento de equi-
librar as forças em combate na
Síria.

No entanto, outros governos
europeus, entre eles o da Alema-
nha, resistem à medida, temen-
do que isso alimente a violência
na região. Os EUA e outras na-
ções temem ainda que as armas
fornecidas pelo Ocidente caiam

na mão de extremistas islâmi-
cos.

Em Bruxelas, Hollande e o pre-
miê britânico, David Cameron,
reuniram-sea portasfechadas an-

tes da cúpula e concordaram em
discutir com outros líderes do
bloco quais alternativas a UE
tem diante do embargo contra a
Síria. “Ele não impede os que es-
tão ajudando Assad, impede os
países da UE de ajudar aqueles
contra quem Assad vem travan-
do uma guerra brutal”, disse a
porta-voz de Cameron.

Um líder rebelde sírio disse on-
tem que a maioria dos 300 insur-
gentes treinados pelos EUA a
usar armas antiaéreas e antitan-
ques na Jordânia – o primeiro
contingente formado pelos ame-
ricanos para combater as forças

de Assad, segundo a revista Der
Spiegel – está pronta para o com-
bate e retornando para a Síria.

Diplomatas ocidentais afirma-
ram ontem que o Irã tem aumen-
tado significativamente seu
apoio militar ao regime sírio nos
último meses, solidificando sua
posição – juntamente com a Rús-
sia – como aliado de Assad. O ar-
mamento iraniano continua a en-
trar na Síria pelo Iraque, segundo
os diplomatas, mas outras rotas,
pela Turquia e pelo Líbano, têm
sido cada vez mais usadas. Fun-
cionários turcos e iraquianos ne-
garam as alegações. / REUTERS e AP

Pronta para armar rebeldes, França
pede à UE que levante embargo à Síria

Obama usará nova
estratégia para
lidar com Tel-Aviv

Ortodoxos ficarão de fora
do governo pela primeira
vez em 10 anos; discórdia
sobre nomes de cargos
adia anúncio oficial

Netanyahu. Novo governo
terá 9 ministros a menos
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● Reação

Apoio externo. Presidente François Hollande afirma que pretende ‘apoiar rebelião’ contra Bashar Assad, justificando que não
permitirá ‘o massacre de uma população’; com apoio de Londres, Paris pressiona Bruxelas a suspender veto ao fornecimento de armas

FRANÇOIS HOLLANDE
PRESIDENTE FRANCÊS
“Queremos que os europeus
levantem o embargo (de armas).
Estamos prontos para apoiar a
rebelião. Devemos assumir
nossa responsabilidade”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




