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Internacional Portal. Os riscos assumidos por Putin
ao assumir o protagonismo na Síria
www.estadao.com.br/e/Putin

N inguém oficialmente ousa usar o ter-
mo, mas a cúpula entre EUA e Rússia
em Genebra está permeada por um

clima similar ao da Guerra Fria. Washing-
ton e Moscou estão em lados opostos em
uma crise regional, ameaçando armar gru-
pos diferentes e tentando encontrar uma
solução diplomática em território neutro: a
Suíça. A novidade é que, desta vez, quem dá
as cartas é Moscou.

Genebra foi tradicionalmente usada por

anos por soviéticos e americanos como lo-
cal de contato entre as duas superpotên-
cias. “Em Genebra, não eram poucos os fun-
cionários de agências de inteligência que
circulavam pelo local e jornalistas que, na
prática, eram espiões”, explicou ao ‘Estado’
um experiente diplomata britânico aposen-
tado que desembarcou pela primeira vez na
cidade nos anos 50.

Ontem, os chanceleres Sergei Lavrov e
John Kerry deixaram claro que os desenten-
dimentos são profundos. Enquanto o ameri-
cano falava, o russo torcia o rosto, em um
claro sinal de desaprovação pública.

Ao final da entrevista, o aparelho que fa-
zia a tradução simultânea de russo para

inglês falhou. Kerry pediu que a frase de
Lavrov fosse repetida. Mas o russo garan-
tiu que não era nada importante. O ameri-
cano, então, escancarou as diferenças. “Vo-
cê quer que eu confie na sua palavra? Acho
que é um pouco cedo para isso.”

Ontem, Lavrov fez Kerry esperar cinco
horas por sua chegada. O russo se recusou
a cancelar sua agenda no Cazaquistão, on-
de manteve reuniões sobre a integração
entre Astana e Moscou. Ao desembarcar
em Genebra, não usava gravata e, sorriden-
te, caminhava com a segurança de quem
chegava para negociar em posição de van-
tagem.

Do lado dos americanos, o novato Kerry

era um vivo contraste com Lavrov – ho-
mem forte de Putin que ficou conhecido
na diplomacia americana por fazer a ante-
cessora de Kerry, Hillary Clinton, cair em
lágrimas em Genebra após reuniões sobre
a Síria no ano passado.

Antes de chegar a Genebra, Kerry ainda
adotou uma iniciativa que não poderia ser
mais simbólica. Ele fez questão de convo-
car um encontro com Henry Kissinger pa-
ra saber como lidar com os russos e sobre
o Oriente Médio.

Kissinger foi quem desenhou a relação
entre soviéticos e americanos nos anos 70,
no auge da Guerra Fria, e tem criticado a
condução da crise síria.
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Síria inicia adesão a tratado que veta
armas químicas; EUA exigem rapidez
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Secretário de Estado americano rejeita prazo de 30 dias para Assad entregar arsenal e pede permissão para atacar caso Damasco
ignore plano; chanceler russo alega que ação militar desestabilizaria toda a região, enquanto rebeldes já recebem armas de Washington

Rivais. Secretário de Estado dos EUA, John Kerry (E), e chanceler russo, Sergei Lavrov, durante entrevista em Genebra

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Bashar Assad anunciou on-
tem que aceita entregar suas
armas químicas e começou o
processo de adesão à conven-
ção da ONU que controla esse
tipo de armamento. O gover-
no americano, porém, rejei-
tou o prazo de 30 dias pedido
por ele para começar a des-
mantelar seu arsenal, disse
que promessas não são sufi-
cientes e, clandestinamente,
começou a armar os rebeldes.

“Isso não é um jogo”, alertou
John Kerry, secretário de Esta-
do americano, que quer provas
do compromisso de Damasco e
uma permissão ao uso de força
caso Assad viole suas promes-
sas. O americano insistiu que se
as armas químicas não forem
destruídas, uma intervenção mi-
litar ocorrerá.

Ontem, Kerry e o chanceler
russo Sergei Lavrov iniciaram
negociações em Genebra para
estabelecer um mecanismo que
garanta a retirada e a destruição
das armas de forma rápida –
com possíveis sanções caso Da-
masco não siga os planos.

A pausa para a diplomacia fei-
ta por Barack Obama, porém,
deixou o cenário aberto para
que Vladimir Putin assumisse o
protagonismo. Foi dele a inicia-
tiva do encontro e é do Kremlin
a proposta que está pautando a
agenda internacional – formali-
zada após uma sugestão aparen-
temente involuntária de Kerry.

Antes do início do encontro
na Suíça, Assad declarou que
seu arsenal químico seria colo-
cado sob controle internacio-
nal, mas rejeitou a ideia de que a
medida fosse resultado das
ameaças de Obama e pediu 30
dias para que as novas leis vigo-

rem. “A Síria está colocando
suas armas químicas sobre o
controle internacional em ra-
zãoda Rússia.As ameaçasameri-
canasnão influenciaram emnos-
sa decisão”, disse Assad. Outra
medida foi a de aderir à Organi-
zação para a Proibição de Armas
Químicas. Ontem, a ONU rece-
beu documentos pedindo a ade-
são, mas é preciso 30 dias antes
de o novo membro ter de cum-
prir as regras internacionais.

“Isso vai prevenir uma inter-
venção militar na Síria, o que
apenas desestabilizaria toda a
região. Obama já indicou que
quer uma solução política”, de-
fendeu Lavrov.

Kerry questionou a credibili-
dade de Assad e rejeitou o prazo
de 30 dias para que os documen-
tos de adesão sejam processa-
dos. “Não há nada padrão sobre
esse processo justamente pela
maneira que o regime está se
comportando”, disse. “As pala-
vras do regime sírio não são sufi-
cientes e é por isso que estamos
aqui para trabalhar com os rus-
sos, para garantir que isso seja
atingido.”

Kerry acusou Assad pelos ata-
ques do dia 21 e tentou jogar a
responsabilidade por um fracas-
so nas negociações para os rus-
sos. “As expectativas são altas
para os EUA, mas ainda mais pa-
ra a Rússia”, disse.

O que colocou Lavrov e Kerry
em lados opostos já nas primei-
ras horas de debate foi justa-
mente o que deveria ser feito
contra Assad se Damasco igno-
rasse o acordo ou suas pró-

prias palavras. “Deve haver
consequências se os compro-
missos forem violados”, disse
Kerry. “Queremos uma solu-
ção pacífica. Mas se a via diplo-
mática não funcionar, podere-
mos ter de usar a força”, com-
pletou. Para os russos, Assad
não entregará suas armas en-
quanto houver uma ameaça mi-
litar contra ele.

Durante as negociações, os
americanos tentarão testar se o
plano de Moscou e o anúncio de
Damasco são reais. Um dos tes-
tes seria ver a reação de Assad
diante do controle imediato
dos estoques. Isso impediria
que ele voltasse a usar as armas.

Não são apenas os america-
nos que têm dúvidas. Ontem, o
chanceler britânico, William
Hague, alertou que o plano rus-
so teria de ser tratado “com cau-
tela”. Entre os rebeldes sírios, a
proposta também foi rejeitada.
O general Salim Idriss, que co-
manda o Exército Sírio Livre,
criticou o plano e pediu que os
autores dos ataques químicos
sejam levados à Justiça.

Os americanos acreditam
que não será fácil recuperar os
arsenais em um país em guerra
civil. Especialistas militares de
ambos os lados comparam da-
dos e tentam mensurar o tama-
nho do arsenal químico de As-
sad – o Pentágono estimar seja
1,4 mil toneladas de agentes.

Embora as negociações avan-
çassem em Genebra, Kerry dei-
xouclaro que os militares ameri-
canos continuariam a se posi-
cionar próximos à Síria. Na
quarta-feira, o Washington Post
revelou como serviços america-
nos fizeram as primeiras entre-
gas de armas leves e munições
aos rebeldes. O fornecimento
teria começado logo depois dos
ataques químicos do dia 21. CIA
e rebeldes negam a informação.
Mas a iniciativa foi interpretada
pelos russos como uma mensa-
gem de que Washington man-
tém seu plano militar.

Os russos não demoraram pa-
ra responder e ontem iniciaram
o maior deslocamento naval
desde os tempos soviéticos no
Mediterrâneo. O navio Sme-
tlivy deixou a base de Sebas-
topol, na Ucrânia, na direção da
Síria, acompanhado por outras
embarcações de guerra. Outro
navio que estava no Mar Negro
também iniciou sua viagem pa-
ra a costa síria. Hoje, os russos
têm 11 navios no leste do Medi-
terrâneo, contra 5 dos EUA.
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Combatentes da Frente Nusra,
ligada à Al-Qaeda, invadiram na
terça-feira Maksar al-Hesan, vi-
larejo alauita perto de Homs, no
oeste da Síria, e mataram a tiros
22 pessoas, informaram mora-
dores e profissionais de saúde.
Relatos do massacre foram con-
firmados ontem ao Estado pelo
Observatório Sírio dos Direitos
Humanos. Dos mortos, 16 são

alauitas, seita do presidente Ba-
shar Assad que representa 12%
da população síria.

Sami Haddad, representante
do Observatório em Beirute,
mostrou ao Estado a lista dos
mortos, entre eles sete mulhe-
res, quatro crianças e três ho-
mens com mais de 65 anos. Ha-
via um casal, ele com 83 anos e a
mulher, com 75; uma mulher de
90 anos e outra de 75; um ho-
mem de 69 e outro de 64; e uma
mãe de 40 anos e seus dois fi-
lhos, de 10 e 12.

Na região oeste se concen-
tram os alauitas, ramificação da
corrente xiita, majoritária no
Irã, aliado do regime sírio. A
Frente Nusra é um grupo radi-
cal sunita, corrente que repre-

senta 74% dos sírios. Esse e ou-
tros grupos sunitas são financia-
dos por famílias ricas da Arábia
Saudita, rival regional do Irã, e
de outras monarquias do Golfo
Pérsico. Não é o primeiro mas-
sacre de alauitas na guerra civil.

A minoria cristã, 10% da popu-
lação, também tem sido perse-
guida, embora em menor esca-
la. O vilarejo de Maaloula, 50
km a nordeste de Damasco, on-
de há conventos e santuários
cristãos, foi atacado no dia 4 pe-
lo Exército Sírio Livre (ESL), de
inspiração laica, numa opera-
ção conjunta com a Frente Nus-
ra. Um jordaniano do grupo ra-
dical se explodiu na frente de
soldados sírios que guardavam
a entrada da cidade, abrindo ca-

minho para a invasão. Oito sol-
dados sírios foram mortos.

Combatentes das Forças de
Defesa Nacional, milícia coman-
dada por membros do clã As-
sad, e dos Comitês Populares,
treinados pelo grupo xiita liba-
nês Hezbollah, atacaram os re-
beldes, que recuaram para o Ho-
tel Safir Maaloula, que fica fora
da cidade. Ali Diab, um rebelde
de Yabroud, cidade com santuá-
rios cristãos a 19 km de Maalou-

la, disse ao Estado na terça-fei-
ra que a Frente Nusra tinha se
retirado da área e o vilarejo esta-
va ocupado pelo ESL. Na quarta-
feira, um enviado da BBC infor-
mou que havia intensos comba-
tes em torno de Maaloula. Deze-
nas de combatentes morreram
dos dois lados. Segundo Diab,
uma freira do Convento de San-
ta Tecla, mártir cristã do século
1.˚, os combatentes não ataca-
ram os cristãos. Outra freira ti-
nha dito que eles tinham percor-
rido as ruas gritando que, quem
quisesse continuar vivo, deve-
ria converter-se ao Islã. Diab

disse que há moradores cris-
tãos em Yabroud, ocupada pe-
los rebeldes, com os quais convi-
vem pacificamente.

Em Qusair, na fronteira com
o Líbano, ocupada pela Frente
Nusra no primeiro semestre, to-
dasasimagenscristãsforam des-
truídas e as paredes das igrejas,
pichadas com frases em favor
do Islã e contra o cristianismo,
contou ao Estado um fotógrafo
da France Presse que esteve na
cidade.Milharesde cristãosfugi-
ram e voltaram em junho, de-
pois da retomada da cidade pe-
las Forças de Defesa Nacional.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




