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As manifestações contra o regime sírio não são como as que ocorreram na Tunísia 
e no Egito, inaugurando a "Primavera Árabe". Elas são parte de um processo gue se 
assemelha mais ao gue aconteceu com a Líbia. 0 desfecho será o mesmo? 

colaborou Sônia Mesquita 

os funcionários da ONU encarregados de 
produzi-lo ingressassem no país - aponta 
uma série de indícios de graves abusos, 
que incluem assassínios, desaparecimen-
tos, privação de liberdade e até mesmo 
tortura de crianças. Ele também afirma 
que há sinais da existência de uma política 
sistemática de "atirar para matar" contra 
os manifestantes, que contaria, inclusive, 
com o uso de franco-atiradores. 

O relatório foi apresentado pela alta-
comissária para Direitos Humanos da 
ONU, a sul-africana Navi Pillay. Em seu 
comunicado ela estima que mais de 2,2 
mil pessoas, a grande maioria civis, foram 

mortas desde o início dos protestos — em 
meados de março - até 15 de julho, em 
conseqüência da repressão governamen-
tal. Navi também informou que o gover-
no sírio reconheceu que cerca de 1,9 mil 
pessoas teriam morrido no período - só 
que, na maioria, seriam membros das 
forças de segurança, vítimas de "gangues 
armadas". O governo informou que havia 
introduzido uma série de reformas desde 
o início das manifestações, incluindo o 
fim da aplicação da lei de emergência 
(em vigor desde 1963), a extinção da 
Suprema Corte de Segurança do Estado, 
a concessão de anistia a milhares de pre-

por Armando Sartori 

EM MEADOS DO mês passado o 
cientista político brasileiro Paulo Sérgio 
Pinheiro foi nomeado presidente de uma 
comissão de inquérito do Conselho de 
Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas (ONU) encarregada de 
apurar denúncias de violações de direitos 
humanos cometidas pelo governo do 
presidente Bashar al-Assad, da Síria. A co-
missão foi criada a partir de um relatório 
aprovado em agosto por larga maioria de 
votos pelos membros do conselho. O re-
latório - feito, em grande parte, aparente-
mente, a partir de fontes de segunda mão, 
já que o governo sírio não permitiu que 
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sos políticos, a edição de legislação que 
permite a criação de partidos políticos e 
de novas leis para regular as eleições e a 
informação. 

Em seu comunicado, no entanto, Navi 
afirmou que a repressão aos manifestan-
tes ainda continuava. Já o embaixador 
sírio na ONU, Bashar Ja'afari, disse na 
ocasião da aprovação do relatório que as 
potências ocidentais estavam preparando 
o terreno para uma invasão de seu país. 

Pinheiro, que já liderou diversas mis-
sões do mesmo tipo na Ásia, na África e 
na América Latina, disse que pretendia 
convencer o governo sírio a permitir que 
a investigação a seu cargo fosse realizada 
dentro do país. "Vou deixar claro ao 
governo que sua melhor opção hoje é 
deixar que entremos", declarou. "Temos 
a missão de fazer um relatório e ele será 
feito de qualquer forma. Portanto, para 
o governo é melhor que ele seja ouvido." 

Os protestos na Síria não haviam 
alcançado, até o momento da nomeação 
de Pinheiro, as dimensões dos realizados 
na Tunísia e, principalmente, no Egito, 
onde centenas de milhares de pessoas 
reuniram-se diariamente na praça Tahrir 
(que significa liberdade), na cidade do 

Cairo, para protestar contra o presidente 
Hosni Mubarak, que, afinal, foi deposto. 
Na Síria, as manifestações não ocorrem 
principalmente na capital, Damasco, ou 
em Alepo, as duas maiores cidades do 
país, mas em centros menores e levam 
cada vez poucos milhares de manifes-
tantes às ruas. 

Sinais de que as manifestações nem 
sempre são pacíficas foram encontrados 
por John Cherian, da publicação indiana 
Frontline, que visitou o país no final de 
agosto. Ele foi a Hama, cidade que foi 
palco de violentos embates entre mani-
festantes e as forças de segurança entre o 
final de julho e o início de agosto. Nessa 
cidade, com 700 mil habitantes, capital 
da província de mesmo nome, situada ao 
norte da capital, a TV por satélite Al-Jaze-
era disse que, de acordo com "ativistas", 
mais de 80 pessoas morreram quando 
blindados do Exército atacaram durante 
as manifestações. 

Cherian disse que durante sua es-
tada Hama estava relativamente calma, 
embora a tensão ainda fosse visível. A 
cidade, assim como Homs, é uma capital 
provincial (há 14 províncias na Síria e 
todas levam o nome das capitais). Essas 
duas regiões são redutos da organização 
islâmica sunita Irmandade Muçulmana, 
colocada na ilegalidade pelo regime se-
cular sírio há quase cinco décadas. Em 
1982, o governo do presidente Hafez 
al-Assad, pai de Bashar, esmagou uma 
revolta em Hama, liderada pela organi-
zação. Tropas apoiadas por blindados  

Se não segue o modelo egípcio, a revolta 
síria seria do tipo da que ocorreu na Lí-

bia, que se transformou numa guerra civil 
aberta? Esse era o temor de muita gente, 
refletido nas alegações dos membros do 
governo, nas de seus apoiadores e até 
mesmo nas de opositores do regime. En-
tre os que adotam esse ponto de vista, um 
dos argumentos mais utilizados é o de que 
não há somente manifestantes pacíficos 
nas demonstrações, mas também gente 
armada e organizada. E que, dependendo 
de como as coisas se desenvolverem, a 
Síria pode mergulhar numa violenta luta 
sectária que envolva diferentes grupos 
religiosos e étnicos — ou seja, corre o 
risco de transformar-se num Iraque ou 
num Líbano —, em meio à qual potências 
estrangeiras podem intervir militarmente, 
como no caso da Líbia. 
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O governo sírio estaria permitindo protestos 
pacíficos e críticas estampadas nos muros, 
mas reprime com rigor os ataques armados 

e artilharia atuaram por duas semanas. 
Ao fim da luta, calcula-se que tenham 
morrido entre 10 mil e 25 mil pessoas, 
incluindo cerca de mil soldados. 

O governador de Hama, Anas Abd-
Alrazeq, disse a jornalistas que a ação 
das forças de segurança no mês anterior 
fora uma resposta a um bem planejado 
ataque realizado por "gangues armadas" 
de oposição. E chamou a atenção para a 
morte de 13 militares, inclusive um oficial, 
em ataques realizados em Homs, na divisa 
com Hama. Alrazeq disse que os envol-
vidos no ataque seriam provavelmente 
militantes sunitas. 

Do lado de fora do edifício onde 
ocorria a entrevista, Cherian viu dois in-
dícios do que avaliou como um abranda-
mento da repressão na cidade. Um deles 
era o fato de que um pequeno grupo de 
manifestantes, composto por jovens de 
ambos os sexos, cantava slogans contra 

o governo e se queixava aos jornalistas 
da atuação das forças de segurança. "A 
polícia não tenta detê-los", constatou o 
jornalista. Um ativista chegou a dizer que 
agradeceria por qualquer tipo de ajuda 
dos EUA, porque "a Rússia e a China 
estão apoiando o governo sírio com o 
suprimento de armas". 

Ooutro indício eram os muros da 
cidade cheios de grafites com fra-

ses contra o governo — várias pareciam 
pintadas recentemente sobre as mais 
antigas. "O fato de que o governo está 
permitindo a organização de pequenos 
atos de protesto e que críticas sejam 
estampadas nos muros é visto como um 
bom sinal" — escreveu —, assim como, 
disse ele, a circulação livre em Damasco 
de revistas publicadas em língua inglesa 
"com artigos críticos ao governo sírio e 
à forma como tratou os protestos". 

Em apoio à tese do governo provin-
cial, o jornalista cita um vídeo que circula 
na internet. As imagens mostram o mo-
mento em que os corpos ensangüentados 
de soldados são atirados por manifestan-
tes do alto de uma ponte para as águas de 
um rio que corta Hama. Cherian disse que 
ainda eram visíveis as marcas de sangue 
quando ele visitou pessoalmente o local. 

Alrazeq disse aos jornalistas que a 
Al-Jazeera e a Arabic (com sede, respec-
tivamente, no Qatar e na Arábia Saudita, 
cujos governos são inimigos do da Síria) 
espalharam a falsa notícia de que o Exér-
cito tinha arrasado mesquitas e hospitais 
na cidade. Cherian, no entanto, diz que só 
viu destruição em "delegacias de polícia e 
prédios governamentais". 

Os protestos contra o regime sírio 
tiveram início em Daraa, capital provin-
cial de 75 mil habitantes situada ao sul de 
Damasco, na proximidade da fronteira 

NO CENTRO DO FURACÃO 
A Síria ocupa uma posição qeopolítica de grande importância no Oriente 
Médio: está encravada entre Turquia, Iraque, Jordânia, Israel e Líbano. 

A República Árabe da Síria tem como 
capital Damasco. 0 país é dividido em 
14 províncias ( incluindo Damasco). 
A população é predominantemente 
árabe, mas há cerca de 10% de outras 
etnias. Mais de dois terços dos sírios 
são muçu lmanos sun i tas , mas há 
grandes populações de outras seitas 
muçulmanas e cristãs. Pouco mais da 
metade da população vive nas áreas 
urbanas - o país tem 84 cidades. 
Boa parte reside nas mais de 6,4 mil 
localidades e aldeias rurais. 

Área 185 mil km2 

População 22,5 milhões de habitantes (90% árabes; 
curdos, armênios e outros, 9,7%) 
População urbana 56% 
Maiores cidades Alepo (3 milhões de habitantes), 
Damasco (2,5 milhões), Homs (1,3 milhão), Hama 
(854 mil) 
Religiões muçulmanos, 9 0 % (sunitas, 74%; alauitas 
e drusos, 16%); cristãos de várias denominações 
e judeus (pequenas comunidades em Damasco e 
Alepo), 10% 
PIB segundo a paridade de poder de compra (PPP) 
USS 107,4 bilhões (agricultura, 17,1%; indústria, 27,3%; 
serviços, 55,7%) 
PIB per capita (em PPP) USS 4,8 mil 
Força de trabalho 5,5 milhões (agricultura, 17%; 
indústria, 16%; serviços, 67%) 
Taxa de mortalidade infantil 16 por mil nascidos vivos 
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Hama, início de agosto: em vídeo distribuído pela internet, de uma ponte rebeldes saúdam Alá e jogam ao rio corpos de soldados degolados 

com a Jordânia. Lá, a polícia prendeu 
um grupo de adolescentes que pichava 
os muros com slogans antirregime, o que 
provocou o protesto de parte da popu-
lação. A polícia interveio e as notícias 
divulgadas então deram conta de que 
quatro manifestantes haviam sido mortos. 
Michel Chossudovsky, analista do Centro 
de Pesquisas sobre Globalização (CRG, na 
sigla em inglês), uma O N G baseada no 
Canadá, chama a atenção, no entanto, para 
as mortes de sete policiais nessa ocasião. 
Ele cita o relato feito pelo Israel National 
Nem (fonte supostamente isenta nesse 
caso) segundo o qual "sete policiais e ao 
menos quatro manifestantes" morreram 
e cem pessoas ficaram feridas durante os 
"violentos embates que explodiram na 
cidade de Daraa". Além disso, segundo 
essa mesma fonte, foram atacadas e incen-
diadas as sedes do partido Baath, dirigido 
por al-Assad, e do fórum judicial local. 

Chossudovsky afirma que o que ocor-
reu em Daraa não foi um "protesto 

pacífico", visto que muitos manifestantes 
tinham armas de fogo e, pelo menos no 
início, suplantavam as forças policiais, 
a ponto de o número de mortos entre 
elas ter sido maior que o entre os ma-
nifestantes. Ele diz também que a mídia 
síria mencionou a presença de franco-
atiradores nos telhados de edifícios, que 
teriam alvejado não só os policiais, como 
também os manifestantes. 

A partir desse episódio, a situação em 
Daraa tornou-se mais e mais violenta, a 
ponto de o governo enviar tropas do Exér-
cito apoiadas por blindados para controlar 
a cidade. Chossudovsky diz que o que se 
desenvolveu em Daraa nas semanas que 
seguiram "foi a confrontação entre a polícia 
e as Forças Armadas de um lado e unidades 
terroristas e franco-atiradores de outro, que 
se infiltraram no movimento de protesto". 

Ele menciona a Irmandade Muçulma-
na (cujos líderes vivem exilados no Reino 
Unido) e o igualmente banido grupo Hizb 
ut-Tahrir (Partido da Liberdade), entre 
outros, como possíveis organizadores da 
ação. O Hizb ut-Tahrir, segundo Chossu-
dovsky, é considerado pelo serviço secreto 
britânico Ml 6 um grupo de "importância 
estratégica para os interesses anglo-
americanos no Oriente Médio e na Ásia". 

A relação entre os serviços secretos 
das potências ocidentais e os grupos islâ-
micos é fato já comprovado há décadas. 
No caso dos EUA, por exemplo, esse rela-
cionamento fez parte, durante os anos da 
Guerra Fria, dos esforços para combater 
a influência da antiga União Soviética no 
Oriente Médio. Em artigo publicado no 
final de agosto no site da The New York 
Review of Books, o pesquisador Ian John-
son afirma que, embora o governo dos 
EUA procure demonstrar publicamente 
sua hostilidade para com a Irmandade 
Muçulmana, "é evidente que as adminis-
trações de George W Bush e de Barack 
Obama têm tentado cortejar o movimen-
to". Análises internas da CIA de 2006 e 
de 2008, obtidas por Johnson, mostram 
que a Irmandade é vista como "uma força 
positiva e aliada em potencial". 

Chossudovsky admite que as forças de 
segurança sírias cometeram muitos abusos 
e que os protestos contrários têm razão 
de ser, dados o crescente desemprego 
e a deterioração das condições sociais, 
principalmente desde a adoção, em 2006, 
de uma reforma econômica sob a orien-
tação do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) que, segundo vários analistas, teria 
ampliado as desigualdades de renda entre 
a população síria. 

E, como diz Chossudovsky, é preciso 
levar em conta também que o regime 
sírio não é exatamente um campeão das 
liberdades democráticas - ao contrário, é 

altamente centralizado em torno do pre-
sidente e não oferece ampla liberdade de 
organização partidária nem de imprensa, 
como as próprias reformas anunciadas 
pelo regime parecem demonstrar. 

Arevolta síria, no entanto, não é ge-
neralizada e al-Assad ainda conta 

com amplo apoio entre a população - as 
maiores demonstrações desde meados 
de março foram realizadas, aliás, em Da-
masco e outras cidades maiores, a favor 
de Bashar, com centenas de milhares de 
participantes. Quem constata isso é o 
oposicionista Hassan Khale Chatila, do 
Partido da Ação Comunista, na ilegalida-
de. O movimento oposicionista não tem 
uma direção centralizada, explica ele, e 
os principais atores são jovens com ins-
trução superior e jovens desempregados. 
"Trabalhadores na indústria participam 
individualmente, mas muitas das pessoas 
nas ruas são o que podemos chamar de 
lumpemproletariado, pessoas desempre-
gadas ou sem trabalho regular." "Outros 
participantes do movimento vêm da classe 
média, especialmente jovens com gra-
duação universitária e desempregados." 
"Cerca de 20% dos jovens graduados 
estão desempregados", diz Chatila. 

Ele afirma que os camponeses são 
a favor da revolta porque "a burguesia 
rural e os grandes proprietários de terras 
são aliados do regime do ponto de vista 
econômico, embora não necessariamente 
do político". Apesar de o país ter passado 
por uma reforma agrária, a vida de muitos 
camponeses pouco mudou. "Eles fre-
qüentemente trabalham para os antigos 
proprietários das terras como assalariados 
ou como meeiros." 

Segundo Chatila, a prova da simpatia 
dos camponeses à revolta é que "as pes-
soas nas pequenas cidades e nos arredores 
das grandes cidades foram para as ruas  A ut
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Um grande território sem muitos conflitos até 
a I Guerra Mundial, a Síria foi retalhada pelo 
Ocidente, que estimulou lutas étnicas e religiosas 

antes das que vivem nas grandes cida-
des". Ele diz que, em Damasco e Alepo, 
as manifestações estavam confinadas a 
poucas áreas universitárias, envolvendo 
estudantes de medicina e de ciências. 

"As maiores demonstrações [antir-
regime] têm ocorrido em cidades como 
Daraa e aldeias como Nawa e Zalkhab. 
Daraa tem permanecido o principal foco. 
É um bastião do movimento porque é um 
bastião da pobreza. A população é com-
posta principalmente por pequenos cam-
poneses e trabalhadores na construção 
civil." Ele explica que, durante o período 
da intervenção da Síria no Líbano (entre 
1976 e 2005), muitos desses trabalhado-
res foram empregados em construções 
realizadas no país vizinho. Com a retirada 
das forças sírias, eles tiveram de retornar, 
e na Síria o mercado de trabalho para eles 
é pequeno. 

Chatila - que qualifica o movimento 

que ocorre na Síria como uma "re-
volução" — aponta alguns cenários para o 
desfecho da crise. Um é que o movimento 
leve ao crescimento de uma nova esquer-
da — os partidos comunistas tradicionais 
são aliados do Baath — que o centralize e 
amplie e que, por fim, derrote o regime. 
Outro cenário, em sentido oposto, é que 
a repressão seja bem-sucedida e o regime 
se consolide, inclusive com a adoção de 
reformas. 

Outra possibilidade é que as orga-
nizações políticas de caráter islâmico 
assumam o controle do movimento e o 
encaminhem na direção de uma guerra 
civil religiosa. Nesse sentido, Chatila cha-
ma a atenção para o fato de que, com o 
crescimento das manifestações, pequenos 
grupos de pessoas começaram a cantar 
o slogan: "Os alauitas para suas covas, 
os cristãos para Beirute". "O fracasso 
da esquerda em romper com o regime 
produz condições favoráveis para os 
fundamentalistas", avalia. 

Chatila toca num ponto que muitos 
consideram o mais sensível da crise síria: o 
das diferentes seitas religiosas. Os alauitas, 
mencionados por ele, são um ramo do 

xiismo, uma das duas seitas muçulmanas 
com o maior número de adeptos em todo 
o mundo — a outra é o sunismo. Na Síria, 
pelo menos 75% da população é sunita e 
os alauitas correspondem a, no máximo, 
15%. Devido à peculiaridade de suas 
práticas religiosas (celebram datas cristãs, 
como o Natal, e incorporam em suas 
crenças pensamentos como os derivados 
da filosofia de Platão e também os do 
monoteísta persa Zoroastro), os alauitas 
são vistos por boa parte dos sunitas sírios 
como não muçulmanos. 

Para complicar ainda mais a cena, é 
preciso entender que grande parcela da 
oficialidade militar e o próprio presidente 
sírio são alauitas. Em boa parte, isso cor-
responde à herança deixada pela França, 
país que manteve a Síria sob seu domínio 
durante duas décadas e meia a partir do 
fim da I Guerra Mundial, quando o Im-
pério Otomano, que dominava a região, 
colapsou. 

Até aquele momento o que se deno-
minava como Síria correspondia a uma 
área que era formada por uma parte que ia 
do sul da atual Turquia e chegava ao norte 
do Egito e ao deserto arábico, limitada a 

DIVISÃO À FRANCESA 
Tropas da França ocuparam a 
Síria por 26 anos. Para controlar 
o nac iona l i smo sun i ta , os 
franceses repart i ram o país, 
dando autonomia aos alauitas, 
aos drusos e ao Líbano, que se 
tornaria independente 

oeste pelo mar Mediterrâneo e a leste pela 
Mesopotâmia. 

"A Síria não era ligada a qualquer 
sentimento nacional específico", escreveu 
Robert Kaplan em artigo publicado em 
1993 pela revista americana The Atlantic. 
"O sentimento que existia era o pan-
arábico." Um arranjo secreto, conhecido 
como Acordo Sykes-Picot, celebrado 
entre a França e o Reino Unido, as duas 
principais potências imperialistas a atuar 
no Oriente Médio, deu à região o for-
mato atual. Uma parte da antiga Síria foi 
incorporada ao Estado turco que sucedeu 
o Império Otomano. O deserto da parte 
leste foi incorporado ao protetorado bri-
tânico que seria denominado Iraque. O sul 
foi dividido em duas partes: o protetorado 
da Palestina (sob domínio britânico) e o 
reino da Jordânia. Os franceses ficaram 
com o que restou, o qual acabaram re-
partindo entre os atuais Líbano e Síria. 

Na Síria permaneceu uma população 
heterogênea não só do ponto de vista 
religioso, mas também dividida em tribos. 
Kaplan explica que as seitas e religiões 
da Síria foram concentradas em áreas 
geográficas específicas. "No centro está 
Damasco, que, junto com as cidades de 
Homs e Hama, constitui o lar da maioria 
sunita." No sul, fica Jabal Druze ("Mon-
tanha Druza"), onde vive uma remota co-
munidade de muçulmanos heterodoxos, 
os drusos, que mantêm ligações próximas 
com a Jordânia. No norte está a grande 
cidade de Alepo, um centro de comércio 
no qual convivem com os árabes sunitas, 
em grande número, curdos, cristãos ára-
bes, armênios e judeus, todos historica-
mente mais ligados a Mossul e Bagdá (no 
atual Iraque) que a Damasco. E, na costa 
mediterrânea, contígua ao Líbano, fica a 
região montanhosa da Latakia, dominada 
pelos alauitas. 

"Quando os franceses assumiram o 
controle da Síria após a I Guerra Mundial, 
tinham a experiência recente da coloni-
zação da Argélia e da Tunísia", escreveu 
Kaplan. E essa experiência deixou nos 
colonizadores marcas da hostilidade su-
nita para com eles. Assim, para prevenir A ut
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o crescimento do nacionalismo árabe, os 
franceses garantiram autonomia para a 
Latakia e para Jabal Druze, cujos habitan-
tes deixaram de ter ligações administrati-
vas com Damasco e passaram a responder 
diretamente aos colonizadores. 

Os franceses incorporaram outras 
medidas para estimular a divisão entre a 
população síria. Alauitas, drusos e outras 
minorias passaram a pagar impostos 
mais baixos que os pagos pela maioria 
dos sunitas e obtiveram subsídios do 
governo francês. Os franceses também 
encorajaram o recrutamento de pessoas 
originárias das minorias em suas forças 
de ocupação - as Tropas Especiais do 
Levante. Desde então, diz Kaplan, a 
carreira militar tornou-se um caminho 
muito trilhado pelos alauitas pobres em 
busca de ascensão social. 

Enquanto concedia "privilégios" às 
minorias, a França reprimia dura-

mente os sunitas: a região de Damasco foi 
tratada como território ocupado, patru-
lhada por soldados senegaleses auxiliados 
por alauitas, drusos e curdos. Os sunitas 
reagiram formando grupos paramilitares 
e protestando contra os franceses nas ruas 
de Damasco. 

Apesar dos esforços divisionistas 
franceses, Damasco permaneceu como 
centro do movimento pan-arabista, 
cujo objetivo era apagar as fronteiras 
desenhadas pelos europeus no Oriente 
Médio. Esse sentimento se refletira com 
clareza em diversas tentativas de alcançar 
a autonomia síria. 

Durante o protetorado francês, foi or-
ganizado um Estado sírio semiautônomo. 
Em 1928 foram realizadas eleições para 
uma assembleia constituinte. O Partido 
Nacionalista ganhou a maior parte dos 
assentos. A Constituição, promulgada 
em 1930, não continha, devido ao veto 
francês, os artigos que definiam a Síria 
como um Estado independente. Com o 
desenvolvimento da II Guerra Mundial, 
em 1940 a Alemanha ocupou parte da 
França e a região não ocupada formou 
um governo pró-nazista em Vichy, que 
se tornou a capital desse Estado-títere 
francês. Forças britânicas, aliadas a grupos 
franceses dissidentes e a tropas da Legião 
Árabe da Jordânia, derrotaram as tropas de 
Vichy na Síria e passaram a controlar o país. 

Em 1943, foram realizadas eleições 
parlamentares: o Bloco Nacional obteve 
a maioria e elegeu Shukri al-Quwatli pre-
sidente da República. No ano seguinte, 

Damasco, 1958: presidentes Nasser (esquerda) e Kuwati e o sonho da união árabe 

URSS e EUA reconheceram as soberanias 
síria e libanesa. Em 1945, os sírios foram 
reconhecidos pelo Reino Unido. Apesar 
das pressões, a França só deixaria o ter-
ritório sírio em abril de 1946, quando, a 
essa altura, a Síria era um dos membros 
fundadores da ONU. 

Com a independência, ficaram bem 
evidentes os problemas políticos, muito 
estimulados pelos franceses. Na eleição 
parlamentar de julho de 1947, o partido 
de al-Quwatli foi o mais votado, mas 
não conseguiu formar um governo de 
maioria - a maior parte dos votos acabou 
pulverizada entre os vários pequenos 
grupos que representavam diferentes 
interesses. A humilhação sofrida com a 
derrota dos exércitos árabes na guerra de 
independência de Israel em 1948 enfra-
queceu ainda mais o governo. Em março 

do ano seguinte, o general Husni al-Zaim 
liderou um golpe militar que derrubou o 
governo de al-Quwatli - o primeiro dos 
muitos que se sucederam nas décadas que 
se seguiram. 

Al-Zaim - que contava com o apoio 
das potências ocidentais - não durou 
muito no poder e foi sucedido por outros 
chefes militares golpistas. No final de 
1951, o coronel Adib al-Shishakli tomou 
o poder. Ele parecia mais bem-sucedido 
que seus antecessores, mas logo sentiria 
o peso dos problemas que herdara. Em 
1953, queixou-se de que a Síria era ape-
nas "o nome oficial para aquele país que 
restou dentro de fronteiras desenhadas 
pelo imperialismo". No ano seguinte, al-
Shishakli foi golpeado. 

Enquanto o processo divisionista pa-
recia se acelerar, surgiu uma força com  A ut
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Constituição promulgada por Hafez, pai de Bashar: 
contra "o imperialismo, o sionismo e a exploração" 
e "pela unidade, liberdade e socialismo 

sentido político oposto: o partido Baath, 
fundado em 1946, em Damasco, por dois 
árabes sírios, um cristão e um muçulmano. 
O Baath (em árabe, "renascimento") se 
declarava uma força política secular, pan-
árabe e socialista. O partido concorreu às 
eleições parlamentares realizadas após a 
deposição de al-Shishakli. "O resultado 
corroborou antigas evidências de que a 
democracia ocidental não era necessaria-
mente a solução para os males da socie-
dade árabe", conclui Kaplan. Embora o 
maior número de parlamentares fosse 
novamente para os candidatos tribais e 
independentes, os maiores ganhos relativos 
foram registrados pelo Baath, que defendia 
um programa econômico de estilo comu-
nista e uma política externa pró-soviética." 

Nessa mesma eleição, destacou-se 
também o Partido Comunista da Síria 
( fundado em 1944), que, nos anos 
1980, se dividiria em dois braços , 
ambos atualmente fazendo parte da 
coligação que apoia o regime sírio. 

O Baath chegaria ao poder em 1963, 
também por meio de um golpe militar. 
Antes, a Síria havia experimentado fazer 

Hafez em 1973: acordo determina que o presidente tem de ser muçulmano 

parte da República Árabe Unida (RAU) 
por meio de uma união com o Egito, 
então governado por Gamai Abdel Nas-
ser, líder nacionalista que comandava 
um regime secular que se tornaria uma 
espécie de modelo para os demais países 
da região. A experiência da RAU durou 
de 1958 a 1961. Durante esse período, 
na Síria, empresas foram nacionalizadas 
e foi implementada uma reforma agrária. 
O fim da RAU se deu com outro golpe 
militar na Síria, em cuja esteira foram 
revertidas muitas das nacionalizações, e 
medidas consideradas prejudiciais aos 
latifundiários foram anuladas. 

A ascensão do Baath, no entanto, não 
resultou automaticamente em estabilida-
de política, pois em 1966 ocorreu novo 
golpe. Ela só veio em 1970, com o golpe 
que conduziu ao topo Hafez al-Assad, 
oficial da Força Aérea síria de origem 
alauita que permaneceria no poder por 
três décadas. Até aquele momento, desde 
a independência, haviam transcorrido 24 
anos e a Síria experimentara 21 mudanças 
de governo. O extraordinário é o fato 
de Hafez ser originário da minoria mais 

discriminada do país, algo que levou o 
historiador Daniel Pipes, mencionado por 
Kaplan, a escrever em seu livro Greater 
Syria que "um alauita governando a Síria 
é como um intocável tornar-se marajá 
na índia ou um judeu tornar-se czar na 
Rússia". 

Inicialmente, Hafez assumiu o cargo 

de ministro da Defesa. Nesse perío-
do, foram remodeladas as instituições 
políticas sírias. Foi criado um Parla-
mento unicameral, o Conselho do Povo, 
com 173 membros, dos quais 87 eram 
do Baath, e os demais, divididos entre 
partidos menores. Após ser apontado 
presidente, em 1972 Hafez formou a 
Frente Nacional Progressista, composta 
pelo Baath e por outros quatro partidos, 
inclusive pelo Partido Comunista. 

Em 1973 foi promulgada uma nova 
Constituição, que reflete claramente a 
preocupação com as divisões dentro 
da população síria. Em seu preâmbulo, 
estabelece que a independência é uma 
fase avançada da luta dos árabes "contra 
as forças do imperialismo, do sionismo 
e a exploração, sob a liderança de suas 
forças patrióticas e progressistas com o 
propósito de alcançar os objetivos de 
unidade, liberdade e socialismo da nação 
árabe". O texto constitucional define o 
Baath como o partido líder "na socieda-
de e no Estado" e também como líder 
de uma frente "patriótica e progressista" 
que busca "unificar as massas do povo 
e colocá-las a serviço dos objetivos na-
cionais árabes". 

A Constituição não estabelece elei-
ção direta para a Presidência da Repú-
blica. Em vez disso, define que o Baath 
aponta um candidato ao Conselho do 
Povo, que o submete a referendo popu-
lar. O mandato do presidente é de sete 
anos e seus poderes são amplos: escolhe 
os dois vice-presidentes e o primeiro-
ministro e pode dissolver o Conselho 
Popular. E o supremo comandan te 
das Forças Armadas e pode iniciar ou 
encerrar o estado de emergência, que, 
quando em vigor, suspende muitas das A ut
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O brasileiro Pinheiro: seu relatório será importante no destino do regime sírio? 

garantias constitucionais e direitos civis 
da população. O estado de emergência 
vigorou desde a chegada do Baath ao 
poder até este ano — o argumento para 
a sua manutenção foi o conflito com 
Israel, com quem a Síria nunca celebrou 
um tratado de paz. 

Hafez presidiu a Síria até 2000, quan-
do morreu. Durante as três décadas em 
que esteve no poder o país envolveu-se 
numa guerra com Israel (1973) e ficou 
contra Saddam Hussein quando da pri-
meira Guerra do Golfo (1991). 

No plano interno, enfrentou revoltas 
armadas. Uma delas ocorreu em 1973, 
nas regiões de Homs e Hama. Após esse 
episódio, como medida de pacificação, 
a Constituição, que define a Síria como 
um Estado laico, foi alterada, com a 
contraditória introdução de uma cláu-
sula que afirma que o presidente tem de 
ser muçulmano. Seis anos mais tarde, a 
Irmandade Muçulmana realizou uma 
série de ataques em centros urbanos 
como Damasco, Hama, Homs e nas 
cidades costeiras de Latakia e Tartus. Os 
atentados tiveram como alvo pessoas, 
geralmente alauitas, e instalações gover-
namentais e militares. 

Na segunda metade dos anos 1980, 
Hafez, influenciado pela onda neolibe-
ral internacional, deu início a reformas 
para reduzir a presença do Estado na 
economia. Os resultados, explica Salim 
Kassem, cientista social árabe que vive 
em Londres, foram pífios. Até 2002, 
pouco antes do início do mais recente 
boom dos preços do petróleo, a taxa real 
de crescimento da economia do país 
estava próxima de zero e o desemprego 
ultrapassara os 10%. A partir de 2006, já 
no governo de Bashar, houve uma nova 
onda reformista de sentido ainda mais 
liberalizante: foram decretados o fim 
do controle de preços de mercadorias 
básicas, a extinção de tarifas alfande-
gárias e a abertura relativa da conta de 
capitais, assim como o fim dos subsí-
dios a certas mercadorias essenciais, 
inclusive combustíveis. "Nos dois anos 
iniciais da segunda geração de refor-
mas, a inflação pulou, em média, para 
mais de 10% ao ano", explica Kassem. 
"Quando caiu, isso foi obtido com altos 
custos para o emprego. Na ausência de 
sindicatos autônomos [os existentes são 
vinculados ao Baath], a alta dos salários 
foi insignificante. Foi uma prolongada 
terapia de choque. Cada vez menos foi 
gasto com saúde, educação e salários." 

É nessas circunstâncias que se ini-
ciaram as manifes tações em março 
passado. Sob pressão, o regime chefiado 
por Bashar fez concessões políticas para 
manter o controle do país, inclusive com 
a nomeação de um novo gabinete minis-
terial. Nessa nova composição, Abdulah 
al-Dardari, o principal artífice das refor-
mas econômicas, perdeu seu posto de 
vice-primeiro-ministro para Assuntos de 
Economia. Seria esse um indício de que 
também do ponto de vista econômico as 
coisas estariam mudando na Síria? 

Diante desse quadro complexo, 
que papel pode desempenhar a 

investigação conduzida pelo brasileiro 
Paulo Sérgio Pinheiro? Ela servirá de 
pretexto para uma intervenção externa, 
como ocorreu recentemente no caso da 
Líbia? Nesse país, alegando a proteção 
de civis, o Conselho de Segurança (CS) 
da O N U permitiu que a Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (Otan) 
bombardeasse as forças de segurança 
do regime liderado por Muammar Ka-
dafi, o que teve influência decisiva na 
guerra civil líbia. "É preciso ser muito 
ingênuo ou mal informado para seguir 
pensando que a 'Guerra da Líbia' foi 
feita em nome dos 'direitos humanos' 
e da 'democracia'", escreveu José Luís 
Fiori, professor da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) em artigo 
publicado no final de agosto no diário 
Valor Econômico. "E ainda por cima 
acreditar que o governo de Muammar 
Kadafi foi derrotado pelos 'rebeldes' 

que aparecem nos jornais em poses 
publicitárias." 

Quando a resolução do CS foi aprova-
da, China e Rússia, membros permanen-
tes do conselho, se abstiveram. Se pelo 
menos um deles tivesse vetado a proposta, 
ela não poderia ser aprovada. Agora, no 
caso da Síria, diante da pressão exercida 
pelos EUA e pelas potências europeias, 
China e Rússia têm se manifestado contra 
a aprovação de qualquer coisa do gênero. 
Para os russos, principalmente, uma inter-
venção externa poderia significar a perda 
do único aliado que eles têm no mundo 
árabe - a Rússia mantém um acordo com 
a Síria para utilizar o porto de Tartus, no 
Mediterrâneo, como entreposto para suas 
forças militares navais. 

Uma eventual queda do regime de 
Bashar pode ter conseqüências muito 
importantes para o conjunto do Oriente 
Médio. A Síria é aliada do Irã, inimiga de 
Israel e apoia os movimentos Hamas (na 
Palestina) e Hezbollah (no Líbano). Se 
o regime sírio mudar, isso poderá isolar 
ainda mais o Irã, favorecendo Israel e 
EUA. O que resultaria disso? Como Teerã 
reagiria sentindo-se cada vez mais amea-
çada? Diante da eventual possibilidade de 
um conflito armado envolvendo o Irã e 
da perspectiva de alteração do balanço de 
forças no Oriente Médio, como atuarão 
China e Rússia? 

Se as conclusões do cientista político 
brasileiro vão pesar nesse jogo de forças é 
algo que se verá nos próximos meses - afi-
nal, Pinheiro tem até o fim de novembro 
para apresentar suas conclusões. A ut
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Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 51, p. 28-37, out 2011. 




