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F inalmente, Bashar Assad au-
torizou que os inspetores da
ONU investiguem o uso de ar-

mas químicas em um bairro de Da-
masco. A Síria sempre disse não ter
sido responsável e garante que, se
foram usados gases tóxicos, não foi
pelo Exército, mas pelos rebeldes.

O fato de Damasco ter aceito o in-
gresso dos inspetores da ONU, em-
bora tardiamente, foi uma boa notí-
cia. Finalmente, o mundo saberá
quem, no dia 21 de agosto, abriu as
portas do inferno químico. Infeliz-
mente, assim que os inspetores che-

garam ao bairro de Ghouta ontem, seu
veículo foi atacado por franco-atirado-
res. A missão da ONU foi suspensa no
começo. Garantem que ela continuará.

Portanto, a situação na Síria evolui
não de hora em hora, mas de minuto
em minuto. Além disso, em lugar de
discutir acontecimentos incertos,
sombrios, continuamente desmenti-
dos, será melhor indagar sobre os enig-
mas que toldam o panorama do novo
desafio que o Ocidente terá de solucio-
nar no Oriente Médio.

Em primeiro lugar, tem a questão da
“linha vermelha” à qual Obama se refe-

re, que, se ultrapassada, autorizaria a
reação violenta do Ocidente. A linha
vermelha é um critério simples: ela se-
rá violada no dia em que Damasco utili-
zar armas químicas.

Alguns se surpreendem. Assad ma-
tou pelo menos 100 mil sírios. Há dois
anos, o mundo assiste a uma hecatom-
be, vê crianças sendo massacradas, sa-
be que o ditador lançou mísseis contra
sua população. Tudo isto está muito
além da linha vermelha. Um assassina-
to por meio de uma pistola é um crime
menor, enquanto uma morte com ar-
mas químicas muda de natureza, tor-

nando-se abominável. Matar 100 mil
sírios de uma maneira convencional é
horrível, mas, a rigor, é uma ideia acei-
tável. Por outro lado, se o gás mata mil
pessoas, a linha vermelha é ultrapassa-
da e desata-se o incêndio.

Esta distinção pode parecer infunda-
da para um espírito normal. No entan-
to, juristas e políticos a consideram
fundamental. Por que? Em primeiro lu-
gar, em razão das normas internacio-
nais. Em 1993, foi assinada uma conven-
ção que proíbe armas químicas. Pou-
cos anos haviam se passado do Massa-
cre de Halabja, no Iraque, em 1988, por
ordem de Saddam Hussein.

A segunda razão é a lembrança do
gás mostarda, lançado contra os solda-
dos franceses na 1.ª Guerra. Deus sabe
até onde foi a inventividade dos ho-
mens em matéria de atrocidades, mas
os milhares de mortos foram os perso-
nagens de um acontecimento que nun-
ca sairá da memória e do inconsciente
dos homens.

Finalmente, os estadistas que batiza-
ram a “linha vermelha” pensam no fu-
turo. Se o século 20 foi o século do hor-

ror em massa, o 21 não será muito
mais jovial. A enormidade das popu-
lações, os meios de destruição em
massa, a loucura que deteriora os
espíritos, tudo isto ameaça tornar
nosso século numa grande tempora-
da de morte marcado pelo selo san-
grento de Caim.

Portanto, a linha vermelha não se
refere apenas a Assad, mas também
a outros tiranos que se sentirão ten-
tados a seguir o mesmo caminho.
Imagino que seja esse o pensamen-
to de Barack Obama, que odeia fazer
a guerra, adiando-a incessantemen-
te, que ainda está traumatizado pelo
conflito dos EUA contra as armas de
destruição em massa que o Iraque
nunca teve. Se essas hipóteses fo-
rem corretas, a linha vermelha (por
mais arbitrária que seja) será uma
maneira de ampliar o drama atual da
Síria até atingir as dimensões de to-
do o planeta. / TRADUÇÃO DE ANNA
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No primeiro dia de trabalho dos

inspetores da ONU sobre o uso
de armas químicas no conflito
sírio, um comboio da organiza-
ção em que viajavam 20 especia-
listas sofreu uma emboscada
quando se dirigia a Ghouta, nas
proximidades de Damasco, on-
de o ataque teria ocorrido.

A missão deixava a zona de
segurança controlada pelo go-
verno de Bashar Assad na capi-
tal quando foi surpreendida por

disparos dirigidos aos carros da
organização, segundo a entida-
de internacional.

Horas antes, duas granadas ti-
nham sido atiradas em direção
ao local onde estava o comboio.
Além dos incidentes, a equipe
da ONU teve o acesso parcial-
mente bloqueado às áreas su-
postamente afetadas pelo ata-
que químico do dia 21 . Os inspe-
tores foram impedidos de ir a

pelo menos seis dos locais que
pretendiam visitar.

A ONU teme que o atraso na
investigação afete o seu resulta-
do final, já que os resíduos quí-
micos podem desaparecer e,
com isso,as evidências. Bombar-
deios ocorridos nos dias seguin-
tes ao suposto ataque químico
podem já ter destruído parte
dasprovas. O resultado da inspe-
ção pode mudar o modo como a

comunidade internacional tem
lidado com a guerra civil.

A emboscada contra o com-
boio da ONU obrigou os inspe-
tores a retornar ao hotel e a visi-
ta à área designada acabou can-
celada. Pelo menos um dos oito
carros atingidos pelos tiros te-
ve de ser encostado. O governo
sírio, rapidamente, acusou “ter-
roristas” pelo ataque, enquanto
os rebeldes alegavam que a em-

boscada teria sido organizada
pelo próprio Assad.

O secretário-geral da ONU,
Ban Ki-moon, instruiu a chefe
da missão de desarmamento da
ONU, Angela Kane, a registrar
queixa contra o governo sírio e
as forças de oposição, para ga-
rantir que ataques semelhantes
“nunca mais ocorram”.

Ontem, a missão só conse-
guiu visitar o local onde um mís-
sil com material químico teria
caído. O grupo não foi autoriza-
do a levar o material, mas ape-
nas terra e uma galinha. Logo,
militares do governo Assad aler-
taram que o grupo teria de sair
do local imediatamente, em ra-
zão do risco de novos ataques.
Os inspetores não puderam visi-
tar as casas das vítimas.

Ainda ontem, o grupo visitou
um hospital em Muaadamiyia,
conversou com 20 vítimas e co-
letou amostras de sangue, urina
e cabelo.

Comboio com inspetores da
ONU na Síria sofre emboscada
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EUA, Grã-Bretanha e França
deram ontem sinais de que
preparam uma intervenção
na Síria. O chanceler britâni-
co, William Hague, e o fran-
cês, Laurent Fabius, disse-
ram que mesmo sem autoriza-
ção da ONU usariam a força
para punir o suposto uso de
armas químicas pelo regime.
Em tom duro, o secretário de
Estado americano, John
Kerry, disse que faria Bashar
Assad pagar pelo que chamou
de “obscenidade moral”.

Segundo Kerry, é “inegável”
que o governo de Damasco foi o
responsável pela ação que pro-
vocou a morte de mais de mil
pessoas em Ghouta, nas imedia-
ções da capital síria. “Nosso sen-
tido de humanidade é ofendido
não apenas por esse crime co-
varde, mas pela cínica tentativa
de encobri-lo”, disse Kerry, que
apareceu diante da imprensa
no início da tarde de ontem pa-
ra fazer um pronunciamento es-
pecífico sobre a Síria.

Analistas em Washington es-
peram que a resposta militar se-
ja forte o bastante para afetar o
regime de Assad e limitar sua
capacidade de utilizar armas
químicas no futuro, mas não ex-
tensa a ponto de provocar o en-
volvimento dos americanos na
guerra civil do país.

O mais provável é que os EUA
ataquem alvos específicos com
mísseis lançados de navios de
guerra estacionados no Medi-
terrâneo ou de aviões fora do
espaço aéreo sírio. “A questão
não é se os EUA vão responder,
mas como vão responder”, dis-
se o presidente do Council on
Foreign Relations, Richard
Haass.

Em sua opinião, o que está em

jogo não é só a punição da Síria
pelo suposto uso de armas quí-
micas, mas a própria credibilida-
de da política externa america-
na. “Quando os Estados Unidos
dizem que há uma linha verme-
lha e alguém a ultrapassada, é
necessário demonstrar que es-
sa decisão tem um custo”, pon-
derou, em conferência telefôni-
ca com jornalistas.

Larry Korb, do Center for
American Progress, disse que o
provável ataque militar terá um
caráter limitado e não mudará o
curso da guerra civil. “Será uma
mensagem ao regime de Assad,

que não pode ficar sem uma res-
posta”, disse ao Estado.

Segundo o chanceler britâni-
co, a resposta da comunidade
internacional pode ser tomada
“fora do quadro” do Conselho
de Segurança. Em entrevista à
rádio BBC, o ministro afirmou
que os métodos diplomáticos
fracassaram até aqui e as Na-
ções Unidas não assumiram
suas responsabilidades.

O conselho é formado por 15
membros, mas apenas cinco
são permanentes e têm direito à
veto: Estados Unidos, Grã-Bre-
tanha, França, Rússia e China.

Desde o início da guerra, em
março de 2011, todas as resolu-
ções mais incisivas contra o regi-
me de Assad foram vetadas pelo
governo russo.

Hague reiterou que uma inter-
venção pode ocorrer mesmo
sem a unidade completa do
Conselho de Segurança da
ONU”, com base em uma gran-
de urgência humanitária”. “O
que quer que façamos será feito
em acordo com o direito inter-
nacional”, garantiu. O ministro
ressaltou que a decisão não foi
tomada, mas revelou um con-
senso entre as potências ociden-

tais. “Nós, os Estados Unidos e
muitos outros países, incluindo
a França, estamos certos de que
não podemos permitir a ideia
de que no Século 21 armas quí-
micas sejam usadas impune-
mente.”

Também ontem, o primeiro-
ministro britânico, David Ca-
meron, interrompeu suas férias
e retornou a Londres para coor-
denar reuniões sobre a Síria.
Por telefone, o chefe de gover-
no falou com o presidente da
Rússia, Vladimir Putin, para
quem deixou claro que “há pou-
cas dúvidas” de que o regime de
Assad tenha sido o responsável
pelo ataque aos rebeldes. De
acordocom o porta-voz de Dow-
ning Street, Putin afirmou “não
haver evidências de um ataque
com armas químicas ou de
quem seja o responsável”.

Em Paris, Laurent Fabius
também deu indícios de que
Grã-Bretanha e França estão afi-
nando o discurso para a inter-
venção. Questionado pela rá-
dio Europe 1 se uma operação
militar acontecerá, o ministro
repetiu as palavras de Hague, ga-
rantindo que “a decisão ainda
não foi tomada”. “É preciso di-
mensionar reações, medi-las,
agir ao mesmo tempo com de-
terminação e sangue-frio. É is-
so que será decidido ao longo
dos próximos dias. As opções es-
tão abertas. A única que não con-
sidero é a de não fazer nada.”

Tanto o governo britânico
quanto o francês demonstra-
ram insatisfação quanto à auto-
rização concedida por Assad pa-
ra que os inspetores de armas
químicas da ONU ingressem na
região do ataque. Para Fabius,
trata-se de uma “presença tar-
dia”. “Toda uma série de sinais
podem desaparecer”, explicou.
“De outra parte, os inspetores
não têm a missão de verificar
quem está na origem do ataque,
e isso é preocupante.”
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EUA, Grã-Bretanha e França indicam
que preparam operação contra Assad
Chanceleres de Paris e Londres dizem que usariam força sem anuência da ONU; para secretário de Estado americano, ditador tem de pagar
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Morte. Sírios retiram corpo de vítima de local de ataque em Alepo; Kerry acusa Damasco de usar armamento químico

Os enigmas de Damasco

ONU. Inspetores encontram moradores de local atacado
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Equipe que investiga uso
de armas químicas foi
alvo de tiros ao deixar
Damasco e teve acesso
limitado a áreas afetadas

“O que vimos na Síria na
semana passada deveria
chocar a consciência do
mundo”

“Deixe-me ser claro: o
massacre indiscriminado de
civis, a matança de
mulheres e crianças e
observadores inocentes, por
armamento químico é uma
obscenidade moral”
John Kerry
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




