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Na sexta-feira, durante o dia
mais sangrento da onda de pro-
testos contra o governo na Síria,
o jovem Rami Nakhle transmitia
informações do que acontecia
no país pela internet. O Twitter
fervilhava com mensagens de
agitação e conversas à toa. No
Skype, Nakhle entrou numa con-
versa de exilados sírios, infor-
mando pessoas no mundo todo
e dando forma ao maior desafio
de quatro décadas ao regime da
família Assad na Síria.

“Está ouvindo?” gritava Nakh-
le, mostrando um vídeo com pes-
soas entoando slogans pela que-
da do governo. “Isto é a Síria, ca-
ra! É inacreditável!”

Diferentemente das revoltas
no Egito, na Tunísia e na Líbia,
que foram televisionadas para o
mundo, a revolta na Síria se dis-
tingue pelo poder de uma van-
guarda autonomeada no exte-
rior de transmitir imagens e notí-
cias que são anárquicas e ilumi-
nadoras, mas incompletas.

Durante semanas, o pequeno
número de ativistas espalhados

pelo Oriente Médio, Europa e
EUA se coordenou e conseguiu
contrabandear centenas de tele-
fones celulares convencionais e
por satélite, modems, laptops e
câmeras para a Síria. Lá, compa-
triotas contornam a vigilância
com software transmitido por
e-mail e vídeos postados via co-
nexões por discagem. Esse tipo
de trabalho garantiu o que um
dia foi impossível.

Em 1982, o governo sírio con-
seguiu ocultar, durante algum
tempo, seu massacre de pelo me-
nos 10 mil pessoas em Hama, nu-
ma repressão brutal a uma revol-
ta islâmica. No sábado, porém, o
mundo pôde testemunhar, qua-
se em tempo real, os cantos de
ódio e o choro pelos caídos quan-
do forças de segurança dispara-
ram sobre os acompanhantes
dos funerais dos mortos durante
os protestos na sexta-feira.

Os ativistas abalaram a con-
fiança do governo do presidente
Bashar Assad, obrigando-o a en-
frentar a realidade de que ele ce-
dera quase inteiramente a narra-
tiva da revolta a seus adversários
no país e no exterior.

“O estilo paranoico do gover-
no se tornou óbvio”, disse
Joshua Landis, um professor de
estudos do Oriente Médio na
Universidade de Oklahoma. “Es-
ses ativistas mudaram o equilí-
brio de poder do regime, e isso
tudo se deve às mídias sociais.”

Embora poucos questionem a
amplitude do levante, há diferen-

ças em sua profundidade em ci-
dades pequenas e grandes. “Ci-
berativistas” fora da Síria criam
slogans de unidade para uma re-
volta que o governo insiste que é
inspirada por islâmicos militan-
tes. As vozes de manifestantes,
contrabandeadas do exterior,
abafaram os sentimentos dos de-
fensores do presidente, que in-
cluem a elite próspera e mino-
rias assustadas de cristãos e sei-
tas muçulmanas heterodoxas.

Clandestino. Nakhle, de 28
anos, vive num local secreto pa-
ra travar essa disputa. Com o
idealismo da juventude, ele par-
tiu de sua cidade natal, em 2006,
para Damasco, onde descobriu a
internet.

“Um mundo absolutamente
novo para mim”, assim ele a cha-
mou, e logo ampliou seu ativis-
mo com campanhas via internet
pela libertação de presos políti-
cos e, mais dramaticamente, pe-
lo fim do estado de emergência
na Síria. Ele inventou um pseudô-

nimo, Malath Aumran – uma pia-
da interna baseada em apelidos
familiares – e criou um retrato
para as redes sociais: uma foto
composta de 32 homens. Em de-
zembro, a polícia secreta o perse-
guia. “Isso é tudo de que eles pre-
cisam – suspeita”, disse ele.

Numa jornada apavorante, no
mês seguinte, contrabandistas
em motocicletas o carregaram
até a fronteira, onde ele escapou
por pouco da polícia e passou a
noite num vale pedregoso antes
de ir para um bairro operário nos
arredores.

As regalias são poucas; num
apartamento acanhado, cigar-
ros, chá, café, açúcar e chá mate

coroam sua mesa de café.
“Sou um ciberativista”, disse.

“Enquanto eu tiver a internet, é
isso.” Magro e com olhos injeta-
dos de sangue, Nakhle navegou
por uma cascata de informações
na sexta-feira – uma conversa fre-
nética por Skype com 15 pessoas
na Síria, um fragmento de vídeo
de Tartus, um telefonema de um
amigo em Damasco, e consultas
de jornalistas por contatos em
cidades remotas.

Alguém que ele acredita que
seja um agente da polícia secreta
enviou-lhe uma mensagem
ameaçadora: “Há notícias de que
um membro da tua família foi
apanhado pelo serviço secreto.”
Nakhle mudou o chip do seu ce-
lular e ligou para casa, sem tirar
os olhos da tela do computador.
A notícia era falsa.

Outra mensagem falava do
fim de um protesto em Aleppo.
“Não vou publicar isso”, disse
ele, sabiamente.

Nakhle faz parte de uma rede
que literalmente se espalha pelo

mundo. Entre os participantes
está uma sírio-americana em
Chicago, que disse que ficou can-
sada de simplesmente ficar assis-
tindo à Al-Jazira, e Ausama Mo-
najed, um ativista em Londres
nascido em Damasco que dirige
com seu laptop aberto conecta-
do à internet sobre o assento do
passageiro, rodando software de
transformação de fala em texto.

Monajed calcula que 18 a 2o
pessoas estão engajadas em aju-
dar a coordenar e cobrir os pro-
testos em tempo integral, embo-
ra alardeie que consegue encon-
trar alguém em sua comunidade
mais ampla para traduzir do in-
glês para o francês às 4 horas da
manhã. Em cada província síria,
ele tem um contato que, por sua
vez, tem sua rede de 10 pessoas.
“E o regime não pode fazer nada
sobre isso”, disse.

Internacional

● Estado de exceção
Na quinta-feira, o presidente
Bashar Assad revogou o estado
de emergência na Síria, em
vigor há quase 50 anos. A
medida foi criada por seu pai,
Hafez Assad, em 1963

Blog. Crescem as chances do
regime de Assad cair

blogs.estadão.com.br/gustavo-chacra

Rede de internautas
garante que informações
sobre a onda de violência
contra opositores seja
conhecida no mundo

● Massacre de opositores
Forças de segurança disparam
indiscriminadamente contra
multidão de manifestantes que
pediam a renúncia de Assad em
várias cidades do país. Mais de
cem pessoas morreram

● Violência em funeral
Militares atiram contra os
presentes em funerais de
manifestantes mortos no
dia anterior, matando outras
12 pessoas. O governo
não fez comentários

● Concessão insuficiente
Apesar da revogação da lei, o
tamanho dos protestos registra-
dos nas cidades mostra que as
concessões feitas por Assad
foram consideradas insuficientes
e meramente simbólicas

Apoio externo
permite burlar
rede de censura
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Denúncia. Vídeo amador mostra socorro a um dos feridos

TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO. Repressão em massa

● Cidadãos britânicos
Com o aumento da violência, o
Ministério de Relações Exterio-
res da Grã-Bretanha pediu ontem
que todos os britânicos deixem a
Síria enquanto voos comerciais
ainda operam no país.

Regime sírio começa onda de prisões a
opositores que denunciaram massacre
Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Depois de ordenar uma repres-
são que fez pelo menos 120 víti-
mas entre sexta-feira e sába-
do, o regime sírio deflagrou on-
tem uma onda de prisões, com
mais de 200 oposicionistas de-
tidos em menos de 24 horas. A
intenção é sufocar os protes-
tos liderados por organiza-
ções que pedem a saída de Ba-
har Assad do poder. Na quinta-
feira, ele colocou fim ao regi-
me de emergência que vigo-
rou no país durante 48 anos.

ONGs ligadas à defesa de direi-
tos humanos e organizações in-
ternacionais denunciaram on-
tem o aumento da violência e a
invasão pelo regime sírio de ca-
sas de opositores em Damasco,
Homs e outras cidades para pren-
der ativistas, em plena madruga-

da. A internet e telefones foram
cortados. Ativistas considera-
ram as detenções “sequestros ile-
gais” por parte do regime.

No fim da semana passada, for-
ças de segurança do regime de
Assad reprimiram as manifesta-
ções que pediam o fim da corrup-
ção e a volta da democracia.

Segundo a Comissão Interna-
cional de Juristas, com sede em
Genebra, e a Organização Árabe
de Direitos Humanos, cerca de
300 pessoas foram detidas nos
últimos cinco dias. A maioria foi
levada de suas casas entre a ma-
drugada de sábado e ontem por
grupos armados com rifles.

Segundo dados da Comissão
Internacional de Juristas, mais
de 330 pessoas já
foram mor-
tas desde o
c o m e ç o
dos protes-

tos, há um mês. Os dados são pa-
recidos aos da Anistia Interna-
cional. Para essas ONGs, mais

de 2 mil pessoas já foram pre-
sas nos últimos 30 dias.

As prisões no fim de se-
mana ocorreram principal-
mente nos bairros de Ha-

rasta e Ghouta, em Damasco. No
norte do país, cidades como
Aleppo, Raqqa e Idlib também re-
gistraram prisões. Na cidade de
Jableh, tropas abriram fogo con-
tra dissidentes que voltaram a
protestar, matando pelo menos
três e ferindo dezenas.

Resistência. Em várias cidades
moradores desafiaram a repres-
são. Em um dos casos, a popula-
ção decidiu bloquear a Estrada
que liga Tartous e Latakia. O gru-
po Syrian Revolution, que pela
internet organizou parte dos pro-
testos, garantiu que as manifes-
tações vão continuar. “ Vamos
sair às ruas hoje, amanhã e de-
pois de amanhã”, alertou o gru-
po em sua página no Facebook.

Na cidade de Barzeh, mais de
mil pessoas enfrentaram a re-
pressão e saíram às ruas para o
funeral de duas crianças, mortas
um dia antes. Já em Izraa, a popu-
lação desafiou as forças de or-
dem e saiu à rua gritando “Que
Deus destrua Assad”.

A saída de autoridades tam-
bém continuou. Além de dois de-
putados que pediram sua renún-
cia e de um líder religioso, on-
tem foi a vez do Imã de Omari,

Ahmad al Sayasneh, anunciar
que passaria para o lado dos ma-
nifestantes. “Chegamos a um
ponto onde não há volta. Mata-
ram nossos filhos. Não há mais
lugar para debates”, disse, em en-
trevista a rede Al-Jazira. Ontem,
dois deputados provinciais pedi-
ram suas renúncias. Um deles,
Bashir al Zoebi, de Deraa, cha-
mou os mortos de “mártires”.
Comerciantes também corta-
ram relações com o governo.

O governo informou que os
prisioneiros serão levados à cor-
te hoje e julgados por manifestar-
se sem permissão. Pelas leis ado-
tadas depois do fim de regime de
emergência, cada manifestação
deve ser aprovada antes de ser
realizada. Em Damasco e outras
cidades, cristãos optaram por
não celebrar o domingo de Pás-
coa nas igrejas, temendo ser alvo
da repressão.

Especialista fala das diferenças entre Síria e Líbia. Pág A12}
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Reforço. Manifestantes reúnem-se em frente à embaixada síria em Amã para protestar contra assassinatos e detenções

Oposicionistas denunciam a detenção de mais de 200 pessoas em várias cidades da Síria entre a madrugada de sábado e ontem;
governo promete julgar ativistas capturados e afirma que, após o fim do estado de emergência, qualquer protesto precisa ser autorizado

Text Box
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