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Internacional Voto anti-EUA
Antiamericanismo
dá o tom das eleições
no Paquistão. Pág. A10

Por que Israel
decidiu atacar a Síria?
Nos bastidores, autoridades
israelenses e americanas
afirmam que o objetivo dos
ataques é impedir que ar-
mas sofisticadas – vindas
não só dos arsenais de As-
sad, mas também do Irã –
caiam nas mãos do grupo
libanês Hezbollah.

Que tipo de arma Israel
busca ‘interceptar’?
Israel teme que as armas quí-
micas de Assad acabem com
o Hezbollah, ou mesmo –
em meio ao caos da guerra
civil síria – com algum gru-
po radical ligado à Al-
Qaeda. Mas, segundo infor-
mações extraoficiais, os al-
vos dos dois últimos ata-
ques em Damasco eram mís-
seis Fateh-110, de fabricação
iraniana.

O que é o Fateh-110?
O Fateh-110 (“conquista-
dor”, em farsi) é o mais preci-
so míssil balístico de curto
alcance do Irã. Sua versão
original foi apresentada em
2002 e, atualmente, tem au-
tonomia de 300 km. O Fa-
teh-110 é muito mais sofisti-
cado do que qualquer arma
de que o Hezbollah atual-
mente dispõe. Seu alcance
colocaria grande parte de
Israel na mira do grupo e,
com a maior precisão, insta-
lações militares e de infraes-
trutura ficariam sob ameaça.

D iante das evidências de que armas quí-
micas foram usadas na Síria, o presi-
dente Barack Obama encontra-se

agora numa situação geopolítica difícil, com
a credibilidade em risco e poucas opções po-
sitivas. As origens do dilema remontam em
grande parte a um fim de semana de agosto
passado, quando notícias alarmantes da inte-
ligência indicavam que o governo sírio, sob
ataques de combatentes de oposição, estaria
pronto para usar armas químicas. Depois de
meses mantendo distância do conflito, Oba-
ma percebeu que teria de se envolver de mo-
do mais direto.

Numa série frenética de reuniões, a Casa
Branca preparou um plano de 48 horas para

dissuadir o presidente sírio, Bashar Assad,
usando intermediários como a Rússia e o Irã.
O objetivo era enviar uma mensagem a As-
sad que, segundo uma fonte do governo, po-
de ser resumida da seguinte forma: “Você
está maluco?”.

No entanto, quando Obama se manifestou
publicamente sobre o problema, foi mais lon-
ge do que muitos assessores achavam que ele
iria. A mobilização ou uso de grandes quanti-
dades de armas químicas ultrapassará uma
“linha vermelha” e “mudará meus cálculos”,
disse o presidente, respondendo a uma per-
gunta feita numa entrevista coletiva. A fala
surpreendeu alguns dos seus assessores que
participaram das reuniões na Casa Branca.
Eles se perguntaram de onde surgira aquela
“linha vermelha”.

Com uma frase tão sugestiva, Obama defi-
niu sua estratégia política de uma maneira
que alguns assessores gostariam de abolir.
“A ideia era conter o regime Assad sem vincu-
lar o presidente a uma ação predetermina-

da”, disse um assessor que, como outros, não
quis ser identificado. Mas “a declaração do
presidente em agosto foi improvisada”, dis-
se um outro. Obama estava pensando num
ataque com armas químicas que pudesse cau-
sar mortes em massa e não no uso em peque-
na escala – como os que estão sendo investi-
gados agora. Mas essa “nuança se desfez
completamente”, diz uma fonte.

Como resultado, o presidente parece estar
mais próximo de fornecer assistência letal
aos rebeldes sírios, embora tenha rejeitado
essa opção há apenas alguns meses. As autori-
dades americanas discutiram com seus alia-
dos europeus a possibilidade de realizar
bombardeios para aniquilar as defesas aé-
reas, sistemas de mísseis e aviões sírios, caso
a utilização de armas químicas pelo governo
Assad fosse confirmada.

Os ataques aéreos israelenses contra a Sí-
ria na noite de quinta-feira expõem uma si-
tuação que já era muito volátil. Com milha-
res de sírios já morrendo em razão de armas

convencionais, Obama agora enfrenta o pro-
blema de política externa mais urgente do
seu segundo mandado, no qual deve colocar
na balança seus impulsos humanitários e o
risco de perder vidas americanas. Depois de
dois anos de uma diplomacia diante da Síria
que se revelou ineficaz, a decisão de levar a
cabo seu alerta em relação às armas quími-
cas e a maneira como vai agir definirão o seu
mandato daqui para a frente.

A evolução da “linha vermelha” e os nove
meses que se seguiram desde agosto realçam
como foi improvisado o enfoque do presiden-
te diante de uma das mais preocupantes cri-
ses globais. A situação é ainda mais surpreen-
dente por se tratar de um líder que gosta de
precisão. Claramente relutando em se envol-
ver em mais uma guerra no Oriente Médio e
ciente de que muitos americanos se opõem a
uma ação militar, o presidente deliberada-
mente não explicou o que é, na realidade, a
sua “linha vermelha”, nem como mudaria
seus cálculos. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

WASHINGTON

Após caças de Israel atingirem
alvos em Damasco pela segun-
da vez em dois dias, republica-
nos ampliaram ontem a pres-
são para que os EUA se envol-

vam mais no conflito sírio. Em
uma ofensiva na mídia, líderes
do partido no Congresso apare-
ceram em programas de TV de-
fendendo medidas como o for-
necimento de armas aos rebel-
des e a imposição de uma zona
de exclusão aérea sobre a Síria.

Uma das principais vozes em
defesa de uma intervenção ame-
ricana, o senador John McCain
afirmou à rede de TV Fox News
que os bombardeios israelen-
ses minaram o argumento de
que a Síria tem um sofisticado

sistema de defesa antiaéreo,
mais poderoso do que, por
exemplo, o da Líbia de Muamar
Kadafi. A Otan rapidamente
destruiu as defesas do regime
líbio em 2011, mas funcionários
do governo Obama afirmam
que uma operação desse tipo se-
ria impraticável contra Assad,
que tem uma capacidade mili-
tar muito maior.

“Aviões israelenses consegui-
ram entrar (em espaço aéreo sí-
rio) facilmente”, disse McCain.
No entanto, informações ex-
traoficiais indicam que a avia-
ção de Israel efetuou os dispa-
ros sobre o território libanês e
os mísseis teleguiados viajaram
vários quilômetros até atingi-
rem seus alvos na Síria.

Segundo o republicano, os
EUA podem usar mísseis con-
tra as forças de defesa de Assad,
destruindo também pistas de
pouso “usadas pela Síria para re-
ceber armas do Irã e da Rússia”.
Baterias de mísseis Patriot se-
riam colocadas para defender
forças rebeldes e refugiados,
completou o congressista.

Peter King, republicano de
Nova York que chefiou o Comi-
tê de Segurança Nacional da Câ-
mara, disse à CNN que os EUA
agora têm mais informações so-
bre grupos ligados à Al-Qaeda
que atuam na Síria. Dessa for-
ma, seria possível evitar que ar-
mas fornecidas aos rebeldes
acabem nas mãos de jihadistas.

“Estamos olhando para isso

de modo muito cauteloso e te-
mos uma visão melhor, um en-
tendimento mais aprimorado
sobre o possível destino dessas
armas”, disse King. Entretanto,
o republicano afirmou estar

“muito preocupado” com a pos-
sibilidade de uma intervenção
americana “colocar no lugar de
um terrível ditador, um terrível
grupo islâmico cujo objetivo é
destruir os EUA”.

O republicano Mike Rogers,
deputado do Michigan, afir-
mou que é possível ampliar o
apoio de Washington aos rebel-
des sírios sem que isso envolva
uma intervenção direta, com
tropas regulares. Segundo disse
Rogers à rede CBS, os EUA po-
deriam fornecer treinamento,
informações e armas aos insur-
gentes que lutam contra Assad.

O deputado também pediu a
imposição de uma zona de ex-
clusão aérea sobre parte da Sí-
ria. / THE NEW YORK TIMES

Ataque põe Casa Branca
sob pressão republicana

✽

Bastidores: Peter Baker e Mark Landler / NYT
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Síria fala em retaliação após segundo
bombardeio de Israel em 48 horas

Improviso de Obama
levou a ambiguidade
diante de Assad

Xadrez
estratégico

Fronteira. Do Monte Bental, nas Colinas do Golan, soldados israelenses observam território sírio: região está em alerta

● Crítica

JERUSALÉM

Quatro violentas explosões
atribuídas à aviação de Israel
atingiram, nas primeiras ho-
ras de ontem, instalações mi-
litares no oeste de Damasco,
ampliando temores de que a
guerra civil na Síria termine
por envolver diretamente paí-
ses vizinhos. Foi a segunda
vez em 48 horas que aviões is-
raelenses bombardearam o
território sírio. A Síria amea-
çou retaliar a agressão, dizen-
do que se defenderá “com to-
dos os meios necessários”.

Nos bastidores, autoridades
israelenses e ocidentais afirma-
ram que o alvo dos bombar-
deios eram mísseis Fateh-110,
de fabricação iraniana, que se-
riam entregues ao grupo xiita li-
banês Hezbollah. Um ataque se-
melhante aos dos últimos dias
havia ocorrido em janeiro, tam-
bém com o objetivo de impedir
o envio de armas ao Líbano.

A imprensa estatal síria noti-
ciou que mísseis israelenses
atingiram um centro de pesqui-
sas na periferia de Damasco,
causando mortes. O número de
vítimas, porém, não foi revela-
do. Um porta-voz do governo
sírio qualificou os ataques de
“flagrante violação do direito in-
ternacional, que torna o Orien-
te Médio ainda mais perigoso”.
Damasco também denunciou
uma suposta aliança entre Is-
rael e rebeldes leais à Al-Qaeda.

Os bombardeios de ontem fo-
ram devastadores e os estron-
dos puderam ser ouvidos em
grande parte de Damasco, se-
gundo o relato de moradores da
capital. Com o chão tremendo,
alguns pensaram que se tratava
de um terremoto. “A noite vi-
rou dia”, disse um sírio.

Imagens postadas na inter-
net mostravam colunas de fu-

maça contra a luz dos alvos em
chama. Além do centro de pes-
quisas, a TV síria identificou
uma das instalações bombar-
deadas como uma fazenda. Fo-
tos mostravam pilhas de concre-
to e aço retorcido.

A Liga Árabe, embora apoie a
luta contra Assad, condenou os
ataques israelenses. O secretá-
rio-geral da ONU, Ban Ki-
moon, disse que as informa-
ções sobre a ofensiva causam
“grave preocupação” e pediu “a
todos os lados que tenham o má-
ximo de calma e cuidado”.

De olho em Teerã. À agência
Reuters, uma fonte da inteligên-
cia americana disse que Israel
não avisou Washington sobre
seus planos. Oficialmente, Is-
rael não admite ter bombardea-
do a Síria. Nos bastidores, po-

rém, fontes dizem que o objeti-
vo dos ataques foi impedir que
mísseis de curto alcance Fa-
teh-110, de fabricação iraniana,
chegassem ao Hezbollah, dan-
do um inédito poder de fogo ao
grupo libanês. Os insurgentes
xiitas e Israel travaram uma
guerra no sul do Líbano em mea-
dos de 2006.

Em condição de anonimato,
autoridades de Israel disseram
à Associated Press que o conflito
que estão travando não é contra
a Síria, mas o Irã. Para Tel-Aviv,
Teerã deseja repassar os mís-
seis ao Hezbollah para ampliar

os “custos” que teria um ataque
de Israel contra suas instala-
ções nucleares.

Em dois anos de instabilida-
de, mais de 70 mil sírios morre-
ram e milhões tiveram de aban-
donar suas casas. Nos últimos
dias, cresceram os relatos de
um novo massacre – desta vez,
na cidade mediterrânea de Ba-
nias. O Observatório Sírio de Di-
reitos Humanos, entidade com
sede em Londres que monitora
a guerra civil, afirma que mais
de 60 pessoas foram executa-
das nos últimos dias por atirado-
res leais a Assad. / AP e REUTERS

Escalada. Caças israelenses teriam atingido nas primeiras horas de ontem, em Damasco, mísseis iranianos que seriam entregues ao
Hezbollah; governo Assad denuncia ‘flagrante violação do direito internacional’ e promete resposta ‘com todos os meios ao alcance’

● Preparo
Israel deslocou baterias de seu
sistema antimíssil – conhecido
como “Domo de Ferro” – para
perto do Golan, na fronteira com
a Síria. O espaço aéreo na região
foi fechado para voos civis.

Líderes do partido vão
à TV defender medidas
como envio de armas a
rebeldes e imposição de
zona de exclusão aérea

“Os sírios e os iranianos
atravessaram a ‘linha
vermelha’ definida por
Israel. Infelizmente, a
‘linha vermelha’ definida
por Obama foi desenhada
com uma tinta que
desaparece.”

John McCain,
SENADOR REPUBLICANO DO ARIZONA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




