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Obama quer
a união de
todos contra
Damasco
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O presidente russo,
Vladimir Putin,
advertiu ontem ao
Congresso dos
Estados Unidos que
vai considerar uma
agressão, caso
um ataque à Síria
seja aprovado
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Obama também reconheceu
que a opinião pública pode ver semelhanças entre a Síria de 2013 e
o Iraque de 2003. “A lembrança do
Iraque e das acusações de armas
de destruição em massa persistem, e as pessoas estão preocupadas com a veracidade dessa informação”, disse, sobre o uso de armas químicas.
“Nós discutimos a respeito da
violência intolerável que é infligida aos sírios pelo regime de Assad, incluindo o terrível recurso a
armas químicas há duas semanas”, declarou Barack Obama em
coletiva de imprensa, ao lado do
chefe de Governo sueco, Fredrik
Reinfeldt.
Obama, que falou em agosto
de 2012 de uma "linha vermelha"
a não ser ultrapassada pelo regime
sírio, indicou que foi "o mundo inteiro", e não ele, que fixou tais limites adotando normas internacionais proibindo o recurso à armas químicas.
“Não é a minha credibilidade
que está em jogo. A credibilidade
da comunidade internacional está
em jogo, e a credibilidade dos Estados Unidos e do Congresso está
em jogo”, insistiu o presidente
americano, que pediu no sábado à
noite a autorização dos parlamentares americanos para o uso da força na Síria.
A Comissão de Relações Exteriores do Senado americano
aprovou ontem o projeto de
Obama para uma operação militar contra o regime sírio, abrindo a porta para que os senadores debatam a medida na segunda-feira.
Os membros da comissão deram o seu apoio a uma “intervenção limitada” na Síria com dez votos a favor e sete contra. Essa ação
teria uma duração máxima de 60
dias, com a possibilidade de ser
ampliada para 90, sem a mobilização de tropas. AFP
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O presidente Barack Obama tenta
obter o máximo de apoio nos Estados Unidos e no exterior para uma
intervenção militar na Síria, enquanto Damasco assegura que
não se curvará, “mesmo em caso
de uma Terceira Guerra Mundial”.
Já o presidente russo, Vladimir
Putin, advertiu ontem o Congresso dos Estados Unidos de que vai
considerar uma agressão se for
aprovado um ataque à Síria. As forças do presidente sírio, Bashar alAssad, que tem no governo russo
seu maior aliado, são acusadas de
terem usado de armas químicas
em um ataque efetuado no dia 21
de agosto perto da capital.
Em Damasco, o vice-ministro
sírio das Relações Exteriores, Fayçal Moqdad, afirmou que o “regime sírio não se curvará às ameaças de um ataque do ocidente,
mesmo se houver uma Terceira
Guerra Mundial”.
Obama, em visita à Suécia, deve se reunir hoje e amanhã, em
São Petersburgo, com seus colegas francês e chinês, e com o primeiro-ministro japonês. Ele afirmou que a comunidade internacional não pode ficar calada ante a
barbárie ocorrida na Síria.
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Presidente americano tenta obter apoio
nos EUA e da comunidade internacional
para a intervenção militar contra a Síria

Fayçal Moqdad disse que o governo de al-Assad não mudará de posição e questionou a política francesa

Regime sírio fala em Terceira Guerra Mundial
“O governo sírio não mudará
sua posição. Nenhum sírio pode
sacrificar a independência de
seu país. O regime sírio não se
curvará às ameaças de um
ataque do Ocidente, mesmo se
houver uma Terceira Guerra
Mundial”, afirmou o
vice-ministro sírio das Relações
Exteriores, Fayçal Moqdad,
garantindo que Damasco tomou
todas as medidas para reagir
a uma agressão externa, no
momento em que Estados
Unidos e França tentam formar

uma coalizão para “punir” o regime
sírio pelo uso de armas químicas.
“Não vamos dar informações
sobre como a Síria vai responder às
agressões. A Síria tomou todas as
medidas para reagir e mobiliza seus
aliados, como a Rússia e o Irã”,
garantiu. “Com base na Carta das
Nações, a Síria tem o direito de
responder a uma agressão sem
justificativa e sem base no direito
internacional”, considerou Moqdad,
acrescentando que seu país “tem o
direito de mobilizar seus aliados e
receber deles todo o tipo de apoio”.

Moqdad questionou duramente
a política francesa e advertiu
para as possíveis consequências
regionais de um ataque,
principalmente, para o risco do
fortalecimento de grupos
islamitas, como aconteceu em
outros países protagonistas das
revoluções árabes que
estouraram em 2011. “Se a França
quiser apoiar a Al-Qaeda e a
Irmandade Muçulmana, como
apoiou no Egito e em outras
regiões do mundo, fracassará na
Síria”, garantiu. AFP
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