
Obama busca apoio do Congresso para guerra contra a Síria 

 

Casa Branca afirma que gás usado em ataque foi sarin e formaliza pedido de aprovação do 

Congresso para intervir na Síria 

 

Eleito com promessas de paz, o presidente americano, Barack Obama, criou uma sinuca 

política para defender a necessidade da guerra. 

 

Desde o anúncio de sábado, no qual surpreendeu afirmando que pretende fazer uma 

intervenção militar de curta duração na Síria, porém com respaldo do Congresso, a Casa 

Branca tenta ganhar apoio na opinião pública, entre republicanos e entre os próprios 

democratas. 

 

Na campanha do governo para sensibilizar os congressistas, o secretário de Estado, John 

Kerry, assegurou ontem que provas recolhidas após o ataque de 21 de agosto nas 

proximidades de Damasco e analisadas pelos Estados Unidos deram resultado positivo para o 

uso de gás sarin. 

 

— Amostras de cabelo e de sangue deram positivo para traços de gás sarin — disse Kerry em 

entrevista, explicando que as amostras foram fornecidas pelos primeiros socorristas que 

chegaram ao local do ataque e são independentes à investigação de especialistas da ONU em 

armas químicas. 

 

Na sexta-feira, Kerry já havia apresentado um relatório responsabilizando o governo sírio pelos 

ataques com armas químicas, o que é considerado crime de guerra. O secretário chamou o 

presidente de "corajoso" e rebateu críticas de que houve um recuo: 

 

— Se ele (Obama) não faz isso (pedir aprovação), posso já escutar as pessoas dizendo: por 

que ele não foi ao Congresso? Algumas pessoas pensaram sem nenhuma base que ele estava 

preparando um ataque. 

 

Os senadores devem votar nesta semana a questão síria. A vitória é provável por haver 

maioria democrata, mas há divisões no próprio partido de Obama. Na Câmara de 

Representantes, dominada pela oposição republicana, os debates terão início em 9 de 

setembro. 

 

Para o professor de Relações Internacionais da ESPM Heni Cukier, Obama demonstrou 

desorganização política ao fazer ameaças à Síria há um ano, quando estabeleceu como limite 

para Al-Assad o uso de armas químicas e, agora, titubear: 

 

— Obama demonstrou falta de liderança, confusão, indecisão, fraqueza. Ele deu a entender 

que atacaria sem pedir aprovação e mudou de estratégia. Ele iria burlar a democracia 

americana como fez na Líbia, mas voltou atrás. O presidente da maior potência do mundo não 

pode fazer isso. Então, é melhor não fazer ameaças. 

 

Ontem, o governo sírio afirmou que o americano é "claramente hesitante" e voltou a fazer 

novos bombardeios ainda na tarde de sábado. 

 

Reações à precaução 

 

As múltiplas visões sobre o anúncio de que Obama defende a intervenção, mas irá esperar 

pelo Congresso 

 

Governo sírio 

"Os grandes perdedores (...) são os EUA e seus agentes na região, em primeiro lugar a 

entidade sionista" 

Bashar al-Assad, presidente 
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"O presidente Obama estava claramente hesitante, desapontado e confuso quando falou 

ontem"  

Faisal Muqdad, ministro das Relações Exteriores da Síria 

 

Irã 

"Espero que os EUA não realizem tal ação precipitada e irracional, dada a delicada situação na 

região"  

Allaeddine Boroujerdi, presidente da Comissão de Relações Exteriores do parlamento iraniano 

 

Oposição síria 

"O sentimento é de que esta é realmente uma revolução órfã, e que o regime se sentirá 

encorajado a continuar bombardeando."  

Mouaz Moustafa, da Força-tarefa Síria de Emergência, de oposição a Al-Assad 

 

Nos EUA 

"O presidente dos Estados Unidos está conduzindo. Ele está conduzindo com poder e está 

conduzindo na direção correta."  

John Kerry, secretário de Estado 

 

"Quando o presidente dos Estados Unidos disse que (um ataque químico) era uma linha 

vermelha, ele não disse "é uma linha vermelha, e, a propósito, vou pedir a aprovação do 

Congresso."  

John McCain, senador republicano 

 

"O presidente Obama afirmou que os EUA precisam responder militarmente ao ataque sírio 

contra seu próprio povo. Concordamos. Ele também disse que procuraria autorização do 

Congresso antes de prosseguir. Também achamos que isso está certo, apesar de que a 

abordagem não é livre de riscos."  

Editorial do The Washington Post 

 

"Em um momento como esse, a união nacional importa. Mas a necessidade de uma aprovação 

formal do Congresso, como agora, é dúbia."  

Editorial do USA Today 

 

"O presidente tem um caso forte e merece um 'sim'".  

Editorial do Financial Times 

 

Fonte: Diário Catarinense [Portal]. Disponível em: 

<http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/09/obama-busca-apoio-

do-congresso-para-guerra-contra-a-siria-4254853.html>. Acesso em: 2 set. 2013. 
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