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26 morrem em
dia de violência
em Hama

A o mesmo tempo em que pressionam a
Síria e o Iêmen a adotar reformas polí-
ticas, alguns integrantes da Liga Ára-
be seguem reprimindo seus oposito-

res e, em outros casos, relutam em implemen-
tar reformas.

Os Estados Unidos estudam suspender a
venda de armamentos para o Bahrein no valor
de US$ 53 milhões, caso se comprove que a
monarquia Al-Khalifa, com o apoio da Arábia

Saudita, violou os direitos humanos na violenta
repressão aos opositores no primeiro semestre.

“Existem dois pesos e duas medidas em relação
à forma como a repressão no Bahrein tem sido
tratada. Pedimos aos Estados Unidos para serem
mais duros com eles (os dois países são aliados).
Mas existe uma diferença do Bahrein em relação à
Síria. Eles criaram uma comissão independente
para investigar os acontecimentos e os sírios,
não”, disse ao Estado Peggy Hicks, diretora glo-
bal do Human Rights Watch.

Outros integrantes da Liga Árabe, como a Jordâ-
nia e a Argélia, também têm reprimido os protes-
tos. O rei Abdullah trocou o seu premiê mais uma
vez, mas opositores consideram suas reformas
cosméticas. Os argelinos, com o dinheiro do pe-
tróleo, têm superado a instabilidade “por meio de
subsídios que reduziram os preços e elevaram os
salários”, segundo Hani Sabra, da agência de ris-
co político Eurasia.

Além disso, as forças de segurança da Argélia e
da Jordânia são mais bem treinadas do que as da
Síria e, desde o início dos protestos, apesar de
prenderem opositores e reprimirem manifestan-
tes, evitaram ações sangrentas como as das for-
ças de segurança do regime de Damasco. Na Síria,
segundo a Organização das Nações Unidas, ao
menos 3 mil pessoas foram mortas pelas forças de
segurança de Bashar Assad desde a eclosão dos
protestos há sete meses. O regime nega e diz que
mais de mil de seus soldados e policiais morre-
ram em ataques de grupos armados da oposição,
muitas vezes compostos por desertores.

O Marrocos, entre as monarquias árabes, foi o
único país que, até este momento, realizou refor-
mas na direção da democracia. A Arábia Saudita,
que ainda mantém um dos regimes mais fechados
do mundo, deve permitir nos próximos anos o
voto de mulheres em eleições locais – não existe
votação nacional.

Historicamente, apenas o Líbano realizava
eleições relativamente livres na região, apesar
das leis sectárias que obrigam o Parlamento a
ser metade cristão e metade muçulmano e con-
cedem aos cristãos maronitas a presidência e
aos sunitas o cargo de primeiro-ministro.

A eleição na Tunísia no mês passado foi um
divisor de águas. “Ao realizar eleições livres
apenas dez meses depois da queda de seu dita-
dor, a Tunísia serve de exemplo para o restante
da região”, afirmou Marwan Muasher, do Car-
negie Endowment for International Peace, em
análise publicada ontem. Entretanto, a vitória
do Partido Ennahda, formado por islâmicos mo-
derados da Tunísia, despertou preocupação en-
tre os grupos laicos e provocou protestos. Na
sexta-feira, tropas dispararam para o ar para dis-
persar uma multidão que tentava atacar órgãos
do governo em Sidi Bouzid, onde os levantes da
primavera árabe começaram.

● Suspender a repressão:
Mais de 3 mil manifestantes te-
riam morrido em confrontos com
as forças do governo e o regime
é acusado também de perseguir
e torturar opositores

● Desmobilizar o Exército:
Tanques e outros veículos blinda-
dos das Forças Armadas monito-
ram as ruas e a população desde
o início da primavera árabe

● Promover reformas:
Entre as demandas da população
estão eleições diretas. Bashar
Assad, no poder há 11 anos, suce-
deu ao pai, Hafez, que tomou pos-
se como presidente em 1971

● Libertar prisioneiros:
São 3 mil os presos políticos

● Abrir país à imprensa:
Acesso é hoje controlado

✽
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Ao menos 26 pessoas morreram
ontem na Síria em confrontos en-
tre desertores e soldados leais
ao presidente Bashar Assad e na
repressão a manifestações con-
tra o governo.

Segundo entidades ligadas à
oposição síria, sete soldados e oi-
to policiais foram mortos por de-
sertores que aderiram aos pro-
testos contra Assad. O ataque foi
uma resposta à morte de 11 civis
que pediam a saída do ditador,
segundo o Observatório para Di-
reitos Humanos na Síria.

Os desertores atacaram um
comboio do Exército que passa-
va pela cidade de Hama, onde se
concentra grande parte da oposi-
ção contra Assad. Sete soldados
morreram. Em outra ofensiva, oi-
to policiais foram mortos.Mais
cedo, as forças de Assad mata-
ram 11 muçulmanos sunitas que
foram parados em um posto de
controle em Homs.

Desde o início dos protestos
contra o governo de Assad, em
março, a ONU estima que mais
de 3 mil pessoas morreram por
causa da repressão às manifesta-
ções pró-democracia na Síria.
Nos últimos meses, tem cresci-
do o risco de confronto sectário
entre a seita alauita de Assad e os
sunitas, maior parte da popula-
ção. / AP

Síria promete à Liga Árabe dar fim à repressão
Regime de Assad, que apresenta pacto à população síria como vitória, compromete-se a encerrar onda de violência que se arrasta desde o início do ano

Diplomacia. Chanceler saudita participa de reunião no Cairo

Árabes pressionam
por reformas. Nos
países vizinhos

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Diante da ameaça de isolamen-
to regional, a Síria aceitou on-
tem um plano da Liga Árabe
pelo qual se compromete a sus-
pender imediatamente a re-
pressão contra os opositores,
levar adiante reformas e liber-
tar todos os prisioneiros polí-
ticos. Tanques e blindados das
Forças Armadas também pre-
cisarão ser retirados das ruas.

O acordo prevê também a per-
missão para a entrada da impren-
sa estrangeira no país. O regime
de Bashar Assad havia permitido
uma cobertura monitorada e por
prazo limitado de publicações

de alguns países.
“A Liga Árabe saúda o governo

sírio por aceitar o plano árabe”,
afirmou comunicado da entida-
de com base no Cairo. Segundo o
texto, a organização “enfatiza a
necessidade de implementação
imediata e em sua totalidade de
todos os artigos da proposta”.

Uma comissão composta pe-
los membros da Liga Árabe será

responsável pelo monitoramen-
to do plano e pelo envio de relató-
rios para o conselho da entidade
sobre o progresso na implemen-
tação dos itens acertados.

Em Damasco, o regime de As-
sad vendeu o acordo como uma
vitória.

Citando Yousef Ahmad, repre-
sentante sírio junto à Liga Ára-
be, a agência de notícias Sana
afirmou que “deve haver um fim
do derramamento de sangue e
apoio a um diálogo nacional”.
Mas insistiu que os opositores
precisam depor as armas, as na-
ções estrangeiras devem “parar
de interferir nos acontecimen-
tos internos” e a mídia interna-
cional tem de “encerrar a incita-

ção à violência”.
O secretário-geral da ONU,

Ban Ki-moon, afirmou em Nova
York que o “assassinato de civis

tem de ser interrompido imedia-
tamente na Síria” e acrescentou
que “Assad precisa implementar
o acordo (com a Liga Árabe) o

mais rapidamente possível”.
Os EUA, por meio da porta-

voz do Departamento de Esta-
do, Victoria Nuland, disseram
que a Síria fez promessas de en-
cerrar a violência no passado,
sem efeito. Grupos opositores
afirmam que ontem mesmo milí-
cias ligadas ao regime teriam ata-
cado manifestantes (mais infor-
mações nesta página). O governo
nega.

Manifestações contra Assad
ocorreram ontem em Homs,
que vive praticamente em guer-
ra civil.

Em Damasco e outras cidades
foram organizados atos reunin-
do milhares de pessoas a favor
do governo nos últimos dias.

● Cautela
O Departamento de Estado dos
EUA reagiu com frieza ao anún-
cio. “A Síria já fez muitas promes-
sas. Analisaremos ações, não
palavras”, disse um porta-voz.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 03 Nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.
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