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Total estimado de mortos em
atentados e confrontos

sectários no Iraque em abril,
o mês mais sangrento nos

últimos cinco anos

700

Uma civil libanesa foi morta nos
arredores de Hermel, alvo do
disparo de três obuses a partir de
território da Síria. A cidade fica no
Vale do Bekaa, região de maioria
xiita e reduto do partido pró-
iraniano Hezbollah. O ataque se
seguiu ao disparo de foguetes, no
domingo, contra os subúrbios ao
sul de Beirute, outro bastião do
movimento xiita, que reforças as
tropas leais ao presidente sírio,
Bashar Al-Assad, do outro lado da
fronteira. Na véspera, o líder
máximo do Hezbollah, Hassan
Nasrallah, havia discursado para
correligionários e prometido
“vitória” contra os rebeldes na Síria.

Obuses matam
civil libanesa

McCain visita os rebeldes

O veterano senador republicano e
ex-candidato presidencial John
McCain, entusiasta da entrega de
armas pelos Estados Unidos aos
rebeldes sírios, visitou ontem de
surpresa — e sem conhecimento
do governo americano — uma área
controlada pelos insurgentes perto
da Turquia. McCain, que critica
duramente a relutância do
presidente Barack Obama em ir
além da ajuda humanitária aos
opositores de Bashar Al-Assad,
cruzou a fronteira a partir de
território turco e encontrou-se por
algumas horas com dirigentes
rebeldes, entre eles o general
Salem Idris, chefe do estado-maior
do Exército da Síria Livre. O
senador, derrotado por Obama na
eleição de 2008, ouviu dos
interlocutores a reivindicação de
que Washington forneça
armamento pesado, imponha ao
regime de Assad uma zona de
exclusão aérea e bombardeie alvos
militares do Exército regular.

» GABRIELA FREIRE VALENTE

E
m meio às articulações de
líderes ocidentais e de alia-
dos do regime de Bashar
Al-Assad para solucionar a

guerra civil síria, o ministro das
Relações Exteriores da França,
Laurent Fabius, advertiu que há
“suspeitas crescentes” sobre o
uso de armas químicas no país. O
chanceler ressaltou que ainda é
preciso uma verificação detalha-
da para confirmar a informação.
No entanto, correspondentes do
jornal francês Le Monde afirmam
ter testemunhado, por “dias se-
guidos”, ataques químicos em Jo-
bar, um bairro de Damasco. “Os
homens se ajoelham, engasgam,
vomitam”, descreveu o fotógrafo
Laurent Van der Stockt. O repór-
ter Jean-Philippe Rémy relatou
que os gases são usados nas fren-
tes de combate para evitar dis-
persões. De acordo com ele, o re-
gime sírio misturaria produtos,
inclusive com gás lacrimogêneo,
“para confundir as pistas e difi-
cultar a observação de sintomas”.

A utilização de armas quími-
cas foi estabelecida pelos países
ocidentais como uma espécie de
“linha vermelha” — um limite de
tolerância à violência das forças
sírias contra os insurgentes opo-
sitores. Na semana passada, a Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU) solicitou a autorização
para uma inspeção na Síria, mas
Al-Assad nega ter lançado mão
do arsenal proibido. Gunther Ru-
dzit, coordenador do curso de
pós-graduação em relações in-
ternacionais das Faculdades In-
tegradas Rio Branco, acredita
que, se for provado o uso de ar-
mamento químico pelo governo
sírio, a margem de ação dos líde-
res ocidentais seria reduzida, em
especial do presidente Barack
Obama, que estabeleceu o limite
de tolerância. “A liberação de li-
nhas de crédito iranianas para
Damasco, no valor de US$ 4 bi-
lhões (anunciada ontem), mostra
que sanções ocidentais não vão
funcionar”, analisa Rudzit. 

No entanto, o especialista vê o
aumento das chances de uma in-
tervenção militar americana por
via aérea. “Obama conseguiu fa-
zer Israel e Turquia voltarem a se
falar, e John Kerry, secretário de
Estado dos EUA, pretende levar a
questão para a Comissão de Di-
reitos Humanos das Nações
Unidas. Vejo uma tentativa de
construir uma aliança regional
com a justificativa diplomática

Também no vizinho Iraque, as
tensões sectárias precipitam uma
onda de violência que só tem pre-
cedentes no turbulento período
de 2004 e 2005, sob o impacto da
invasão americana e da deposi-
ção de Saddam Hussein, em 2003.
Mais de 70 pessoas morreram,
ontem, em uma sequência de
ataques a bomba na capital, além
de incidentes registrados no nor-
te do país. Em Bagdá, o alvo dos
ataques foram bairros habitados
por muçulmanos xiitas, a comu-
nidade majoritária em âmbito
nacional. Desde o início de abril,
atentados e confrontos envol-
vendo xiitas e a minoria sunita —
e também as disputas com a mi-
noria étnica curda, no norte —
causaram cerca de mil mortes.

Mais de uma dezena de explo-

sões sacudiram ontem mercados
e ruas comerciais de bairros xiitas
de Bagdá, inclusive o populoso
subúrbio de Cidade Sadr. Embo-
ra nenhum grupo tenha assumi-
do a autoria dos ataques, a suces-
são de ataques das últimas sema-
nas foi atribuída pelas autorida-
des a extremistas sunitas próxi-
mos à rede terrorista Al-Qaeda —
os mesmos setores responsáveis
pela crise de oito anos atrás,
quando o Iraque esteve às portas
de uma guerra civil sectária. Na
semana passada, depois de outro
dia sangrento, o primeiro-minis-
tro Nuri Al-Maliki, um político
xiita, promoveu mudanças na
equipe de segurança, em meio a
pesadas críticas contra o governo
por parte de dirigentes locais su-
nitas que se sentem “marginali-

zados” ou “perseguidos”.
A nova escalada de violência

acompanha a instabilidade polí-

tica, ressaltada pelas eleições re-
gionais do mês passado, das quais
emergiu um cenário ainda mais

polarizado entre a coalizão lide-
rada por Al-Maliki — composta
por xiitas, curdos e setores suni-
tas — e forças laicas ou da oposi-
ção sunita. Embora tenha lidera-
do a votação em sete das 2 pro-
víncias do país, o bloco governis-
ta não obteve a maioria absoluta
em nenhuma delas e, na soma
dos resultados, perdeu terreno.

Curdos

No norte do país, o foco de
tensão é a região petrolífera de
Kirkuk, cujo controle é disputado
por dirigentes da etnia curda —
que se concentra nessa área — e
políticos da minoria sunita, que
também tem presença ali. Com a
queda de Saddam Hussein e com
o reordenamento institucional
do Iraque, a província do Curdis-
tão ganhou razoável autonomia,
mas o governo central resiste a
ceder a autoridade sobre Kirkuk.
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Encruzilhada 
na Síria Em meio a novas denúncias sobre uso de armas

químicas pelo regime, EUA e Rússia preparam
conferência internacional sobre o conflito

Atentados em Bagdá

Carros carbonizados após explosão em área xiita da capital do Iraque
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para uma intervenção aérea”, ele
avalia, descartando que america-
nos sejam enviados a solo.

Ontem, John Kerry disse ter
discutido a questão do armamen-
to químico durante encontro com
o homólogo russo, Sergei Lavrov,
em Paris. Segundo Kerry, Estados
Unidos e Rússia, aliada do regime
sírio, agirão “muito fortemente”,
caso seja constatado o emprego
desse tipo de armas contra os re-
beldes. A dupla discutiu detalhes
da realização de nova conferência

em Genebra para promover a ne-
gociação entre Al-Assad e seus
opositores. “Não é uma tarefa fá-
cil. É uma requisição muito eleva-
da. Mas espero que, quando os
EUA e a Federação Russa to-
marem esse tipo de iniciativa, ha-
ja chances de sucesso”, declara
Lavrov. O ministro russo garantiu
que as duas nações farão o possí-
vel para trazer todas as partes en-
volvidas no conflito à conferên-
cia, que deve ocorrer em junho. O
governo sírio concordou em par-

ticipar das negociações, mas a
oposição enfrenta problemas de
unidade interna para definir seu
envolvimento. 

Para Gunther Rudzit, resulta-
dos positivos após o encontro
são improváveis. “Al-Assad está
se sentindo mais confiante. Ele
retomou o controle de algumas
cidades, tem o Hezbollah (milí-
cia xiita libanesa) lutando ao seu
lado e recebeu crédito financei-
ro do Irã. Para que ele vai ceder
agora? Acredito que os insurgen-

tes, depois de tudo o que sofre-
ram, não devem aceitar a per-
manência de Al-Assad no poder,
e o presidente não considera es-
sa hipótese”, comenta. Rudzit
acredita que negociações efeti-
vas só ocorrerão quando um dos
lados estiver “muito enfraqueci-
do”. “Arábia Saudita, Catar e EUA
não deixarão que os rebeldes se
debilitem, pois isso significaria
uma vitória iraniana. Há um
grande embate de influência
nessa região entre um Irã em as-

censão e as potências árabes su-
nitas”, ele explica.

Divisão na Europa

Os ministros das Relações Exte-
riores da União Europeia se reuni-
ram ontem para discutir a flexibili-
zação ou a suspensão do embargo
de armas contra Síria. Segundo
William Hague, chanceler britâni-
co, eles decidiram pela segunda
opção e pela manutenção das san-
ções contra o regime de Al-Assad.

Rebeldes do
Exército da Síria
Livre manobram

com blindado
capturado às

tropas oficiais na
área do reduto

rebelde de Aleppo

Tanque das forças
leais a Bashar 

Al-Assad percorre
uma rua de Qusayr,

na fronteira com o
Líbano: batalha

estratégica
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A16. 




