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Internacional Paquistão
Futuro premiê, Sharif
recorre à ‘velha guarda’
para gabinete. Pág. A8

Análise

Confronto com
nosso comandante

E stas últimas semanas
têm sido difíceis para
ogoverno Barack Oba-

ma na área de política exter-
na. Se tivéssemos de esco-
lher um tema de política ex-
terna no qual os EUA se en-
contram numa situação me-
lhor hoje do que há seis me-
ses, qual escolheríamos? Eu
me sinto obrigado a pensar
num deles. Quando o aconte-
cimento mais interessante
neste campo é uma viagem à
América Latina, é possível
perceber que a Casa Branca
está em dificuldades.

Alguns de meus colegas do
Shadow Government (blog
da Foreign Policy) têm reagi-
do ao caos crescente pressio-
nando Obama a enfrentar os
fatos e modificar sua políti-
ca, particularmente em rela-
ção à Síria. Pessoalmente,
reagi às mesmas manchetes
de maneira diferente. E, co-
mo não me sinto confortável
com minha reação, decidi
postá-la aqui na esperança
de que alguém me convença
de que estou errado.

Quando leio artigos como
este – destacando a negligên-
cia do presidente ao estabele-
cer a chamada “linha verme-
lha” síria sobre o uso de ar-
mas químicas, ou o que anali-
sa até que ponto considera-
ções políticas partidárias cos-
tumam determinar a tomada

de decisões sobre segurança
nacional na Casa Branca –,
minha confiança numa efeti-
va intervenção dos EUA na
Síria diminui.

Em outras palavras, os re-
centes acontecimentos têm
me deixado cada vez menos
inclinado a apoiar uma inter-
venção na Síria. Cheguei a es-
sa hesitante conclusão não
porque os falcões estão erra-
dos em relação ao que está
em jogo. Meus colegas que in-
sistem numa intervenção mi-
litar estão provavelmente cer-
tos quanto às consequências
negativas do atual rumo da
política de Obama no caso da
Síria. Por outro lado, os que
menosprezam o custo da não
intervenção precisam con-
fiar em analogias e em uto-
pias duvidosas para reforçar
suas conclusões.

Ao contrário, estou pen-
dendo para a não interven-
ção porque, como afirmei an-
tes, toda intervenção militar
americana será liderada pelo
comandante-chefe que te-
mos hoje. Obama tem mui-
tas qualidades, mas não tem
a determinação militar dian-
te da adversidade em tempo
de guerra.

Em outras palavras, Oba-
ma não gosta de assumir res-
ponsabilidades. E você certa-
mente não vai querer ir à
guerra sob o comando de um
sujeito que não assume as
próprias responsabilidades –
nem como um aliado dele, al-
go que nos faz entender me-
lhor por que a política de Oba-
ma para montar uma coali-
zão internacional diante da
Síria fracassou. / TRADUÇÃO DE

ANNA CAPOVILLA

✽

É PROFESSOR DE CIÊNCIAS

POLÍTICAS

● O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, considerou
um “ultraje” a iniciativa da Recei-
ta Federal americana, o IRS, de
submeter à malha fina organiza-
ções do Tea Party, a ala radical
republicana, que haviam solicita-
do isenção fiscal. Obama alegou
ter sido surpreendido, na sexta-
feira, pelo pedido de desculpas
da cúpula da agência fiscal.

“Se funcionários do IRS se en-
volveram nas práticas relatadas
e intencionalmente tiveram como
alvo os grupos conservadores,
isso é ultrajante”, disse Obama,
ao lado do primeiro-ministro bri-
tânico, David Cameron. “Eles
têm de responder à Justiça, pois
o IRS é uma agência independen-
te”. / D.C.M.

Sou contra uma
intervenção dos EUA
na Síria, pois Obama
não gosta de assumir
responsabilidades

J. SCOTT APPLEWHITE/AP

Na Casa Branca, Cameron pressiona
Obama e Rússia por fim de regime sírio

Líder critica cerco
fiscal ao Tea Party

Juntos. Cameron e Obama na Casa Branca: os dois líderes reafirmaram ‘aliança especial’

Iniciativa. Primeiro-ministro britânico exige em Washington união internacional ‘urgente’ diante de indícios de uso de armas químicas na
Síria, enquanto presidente americano pede ‘mais evidências’; ambos traçam plano para que russos deixem de ajudar o ditador Bashar Assad

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Em visita à Casa Branca, o pre-
miê britânico, David Came-
ron, pediu ontem união inter-
nacional para dar fim “urgen-
te” ao regime sírio, preferen-
cialmente pela via diplomáti-
ca. Mais cauteloso, o presiden-
te dos EUA, Barack Obama,
afirmou que é preciso esclare-
cer se forças de Bashar Assad
usaram armas químicas para
definir o que fazer. Ambos dis-
cutiram como evitar que a
Rússia estrague o próximo es-
forço para pôr fim à guerra ci-
vil que dura 26 meses.

Os dois líderes temem o fra-
casso da conferência sobre a Sí-
ria marcada para junho, na Irlan-
da do Norte. Ausente, a Rússia
continuará a bloquear resolu-
ções da ONU sobre a Síria. Pre-
sente, poderá impedir uma pres-
são mais robusta. Um dos prin-
cipais temas do encontro será
uma “solução militar” para o
conflito, alternativa defendida
pelo governo britânico.

“O mundo precisa urgente-
mente se unir para dar um fim à
matança. Nenhum de nós tem
qualquer interesse em ver mais
vidas perdidas, em ver armas
químicas sendo usadas e ata-
ques extremistas se espalhan-
do”, disse ontem Cameron.
“Não há tarefa internacional

mais urgente do que essa”, com-
pletou o premiê, ao referir-se às
80 mil mortes e aos 5 milhões de
refugiados resultantes dos mais
de dois anos de guerra civil, se-
gundo estimativa dos rebeldes.

Obama acrescentou que “a co-
munidade mundial tem interes-
se em ver uma Síria que nãoeste-
ja submersa em uma guerra sec-
tária, cujo povo não esteja sen-

do abatido, que seja uma ilha de
paz e não um posto avançado
para os extremistas”. “Isso não
é verdade apenas para os EUA e
para a Grã-Bretanha, para a Jor-
dânia e a Turquia. Mas é verda-
de também para a Rússia”, com-
pletou o líder americano.

Em entrevista à rádio pública
NPR, Cameron foi mais asserti-
vo sobre uma ação militar: “Cer-

tamente não descartamos a pos-
sibilidade de intensificar a ação
em resposta ao que parece estar
acontecendo no terreno”, dis-
se. “A evidência (de uso de ar-
mas químicas) está crescendo,
a margem de dúvida está dimi-
nuindo, e eu acho que isso é ex-
tremamente grave”, afirmou o
premiê britânico.

Obama disse ser necessário

“continuar trabalhando para es-
tabelecer os fatos que cercam o
uso de armas químicas na Sí-
ria”. “Esses fatos vão ajudar a
guiar nossos próximos passos.”

Cameron esteve na sexta-fei-
ra com o presidente da Rússia,
Vladimir Putin, aliado do regi-
me de Assad e um de seus prove-
dores de armas. Putin teria con-
cordado com Cameron sobre a

necessidade da busca de uma
“solução política” – posição dis-
tante do aval a uma zona de ex-
clusão aérea, uma das opções
da “solução militar” colocada
sobre a mesa e defendida por
Londres. Nomesmo dia, o secre-
tário de Estado, John Kerry, ex-
traíra do chanceler russo, Sergei
Lavrov, a promessa de partici-
par da conferência sobre a Síria.

Dificuldades. No encontro na
Casa Branca, os dois aliados dei-
xaram claro o desejo de ver uma
transição política na Síria, com a
renúncia de Assad. Obama aler-
tou para o difícil desafio de colo-
car em marcha o processo, mes-
mo com a Rússia envolvida, por-
que há interferências do Irã e do
Hezbollah – que dão apoio ao re-
gime de Assad – e do Al-Nusra,
grupo filiado à Al-Qaeda que
atua com a oposição síria.

Obama e Cameron concorda-
ram em aumentar a ajuda huma-
nitária à oposição síria. Came-
ron reiterou sua iniciativa, com
a França, de abrandar o embar-
go da União Europeia ao comér-
cio de armas com a Síria, no final
do mês, como meio de permitir
embarques para os rebeldes.
Obama mostrou-se ainda caute-
loso sobre o fornecimento ame-
ricano de armas letais. O Pentá-
gono alega haver risco de as ar-
mas caírem nas mãos de extre-
mistas islâmicos. / COM REUTERS
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A7.




