
ÉPOCA - Qual o objetivo do Conselho Nacional Sirio? 
Ausama Monajed - D e r r u b a r o reg ime de Bashar Assad, 
claro, é nossa p r inc ipa l meta. Alcançado esse objet ivo, a 
ideia é ajudar a Síria a fazer uma transição democrática. 
O CNS tem uma grande rede de d ip lomatas, intelectuais 
e tecnocratas que t r a b a l h a m para aumentar a pressão 
in te rnac iona l contra Assad, pela via das sanções contra 
figuras-chave do regime. Ao mesmo tempo, estamos aux i 
l iando grupos de defesa dos direitos humanos a const ru i r 
um aparato legal crível e baseado em evidências contra 
Assad para levá-lo aos t r ibuna is . O CNS rejeita o uso da 
violência pela revolução na Síria e está compromet ido a 
lu tar usando todos os meios pacíficos. 

ÉPOCA - Mas a violência só tem aumentado, e há relatos de um 
número crescente de sírios pegando em armas contra Assad. Como 
controlar isso? 
Monajed - Esses que estão pegando em armas ainda são 
m ino r i a e não inf luenciam a natureza pacífica da maior ia 
dos protestos. A revolução vai permanecer não violenta à 

medida que os sírios perceberem o poder da resistência 
pacífica de balançar regimes e un i r as pessoas. 

ÉPOCA- É possível estabelecer uma democracia na Síria? Qual é o 
risco de o pais enfrentar uma guerra civil, como a Líbia? 
Monajed-Sim, pode haver democracia. Os sírios nunca permi
tirão que Assad se mantenha no poder. O tempo do diálogo 
acabou para ele, e a única saída é derrubar o regime. Isso vai 
requerer uma ação mais decidida das potências internacio
nais. Quanto mais a revolução se estende, maiores os riscos de 
a sociedade querer a solução da justiça pelas próprias mãos. 

ÉPOCA - Por que o CNS se opõe, então, a uma intervenção militar 
estrangeira na Síria? Não seria um meio de agir rápido? 
Monajed - É uma opção. Mas poderia ter consequências de alto 
custo para o país e suas instituições, ainda mui to sensíveis. 

ÉPOCA - Assad disse recentemente que qualquer tipo de interven
ção poderia causar "outro Afeganistão" na região. Ameaças como 
essa dificultam a ação da comunidade internacional? 
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M o n a j e d - Claro que não. Uma eventual intervenção na Síria 
está condicionada a dois fatores: o f inanciamento de uma 
campanha militar, que precisaria contar com o aval dos países 
do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, e um consenso 
entre a oposição síria, que teria de passar pela aprovação do 
CNS. Os comentários de Assad não têm repercussão. O (o ex-
ditador líbio Muammar) Khadafi disse exatamente as mesmas 
palavras, e veja onde ele está agora. Os discursos anteriores 
de Assad eram dirigidos aos sírios. Mas, depois de perceber 
que isso não funciona mais, toda a sua retórica será dir ig ida 
ao Ocidente e a seus aliados, que o estão abandonando. 

ÉPOCA- China e Rússia ainda relutam em abandonar Assad. Como 
o CNS pensa em lidar com isso? 
Monajed - O CNS tenta mostrar a esses países os benefícios de 
uma aliança de longo prazo com o povo sírio em comparação 
com um romance efêmero com a ditadura de Assad. 

ÉPOCA - Todos os ditadores depostos na Primavera Árabe es
tavam isolados quando caíram. Assad caminha para o mesmo 

rumo? Por quanto tempo os poucos países que ainda não se 
viraram definitivamente contra ele, como o Irã, podem lhe dar 
sobrevida? 
Monajed - Talvez por mais alguns meses, por meio ano. Mas 
os aliados de Assad já começaram a considerar cenários al
ternativos há pelo menos dois meses. Um deles é reduzir 
dramaticamente sua ajuda, abrindo canais com a oposição 
e mudando a retórica radical. Com a percepção de que a 
queda de Assad é inevitável, todo mundo já o vê como um 
fardo, não como um bem. Esses aliados estão tentando sair 
com o melhor desfecho para eles. Não vão apenas abandonar 
a Síria, mas sim usar sua futura posição contra Assad como 
um bem a negociar com o Ocidente. 

ÉPOCA- O senhor e boa parte dos membros do CNS moram fora da 
Síria. É possível construir uma oposição forte no exterior? 
Monajed - São 4 0 % os membros vivendo fora da Síria. É pos
sível e até benéfico construir uma oposição com esse por-
centual de pessoas no exterior, pois isso permite abrir canais 
diretos com líderes estrangeiros, além de oferecer uma 
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experiência que pode ser usada n u m país que está ficando 
para trás por causa do desgoverno em vários setores públicos. 

ÉPOCA - A Liga Árabe suspendeu a Síria depois de Assad não ter 
cumprido os termos de um acordo que incluia o fim da violência 
contra a população. Os planos do CNS mudaram a partir das nego
ciações de Assad com a Liga Árabe? 
M o n a j e d - Nenhum desses desdobramentos muda a posição do 
CNS de que Assad tem de sair. Não há espaço para negociar 
com o regime, e isso nunca vai mudar. Nunca vamos aceitar os 
milhares de mortes que vimos nas ruas. Metade do CNS vem 
de comitês locais, que representam todas as pessoas que v iram 
crianças torturadas, ruas cheias de corpos mutilados. Não há 
como pedir a essas pessoas que negociem com esse regime, 
que tortura e mata. A única coisa que faremos é perguntar a 
Assad se ele quer um telefone celular na prisão. 

ÉPOCA - O senhor acredita que, sob uma pressão ainda mais forte 
da Liga Árabe, Assad pode cumprir o acordo? 
Monajed - Não. Nada mudou e nada mudará. A brutal repres
são contra os dissidentes custou, até agora, a vida de 3.500 
sírios. Há registro de que pelo menos 60 pessoas morre 
ram nas mãos das forças de segurança de Assad desde que 
o governo sírio assinou esse plano de paz patrocinado pela 
Liga Árabe. Nossa estimativa de mortos após o acordo é re
lativamente conservadora em comparação com o que ou 
tras entidades estão dizendo, pois estamos nos baseando 
apenas em informações comprovadas de fontes confiáveis 
nas ruas. Ao mesmo tempo que os protestos cont inuam 
diariamente pelo país, a média de mortes só aumenta. 

ÉPOCA - Negociar com a Liga Árabe não poderia ser uma última 
esperança de conciliação com Assad? 
Monajed - Não. Esperávamos uma resolução da Liga Árabe 
fazia um bom tempo. Eles só v inham assistindo à morte de 
sírios sem fazer nada. A comunidade internacional dizia que 
não podia agir porque os árabes ainda apoiavam o regime. 
Agora não há desculpa para ficar apenas olhando. Há muitas 
medidas que podem ser tomadas rapidamente, como entrar 
com uma ação contra Assad no Tribunal Penal Internacional. 

ÉPOCA - O senhor chegou a acreditar nas promessas de Assad de 
abrir um canal com a oposição? 

Monajed - Nem por um instante. Os protestos vão continuar e, 
infelizmente, a violência não vai parar. Assad só quer ganhar 
tempo, e não creio que ele vá cumpr i r nem mesmo 5% das 
condições do acordo com a Liga Árabe. Nossa ideia é expor 
essas mentiras do regime. 

ÉPOCA - A Irmandade Muçulmana tem uma influência grande na 
Síria. Que papel o grupo teria num eventual governo de transição 
liderado pelo CNS? 
Monajed - A Irmandade é só um dos integrantes devidamente 
representados dentro do Conselho. Eles não vão interferir no 
secularismo do futuro governo sírio. 

ÉPOCA - O primeiro encontro do CNS foi em Istambul, e muitos 
opositores sírios estão na Turquia. Qual é a extensão da participa
ção turca nas decisões do Conselho? 
Monajed- A Turquia auxilia o Conselho em sua luta por liber
dade. Mas o CNS é 100% independente em suas decisões. Os 
turcos podem nos ajudar bastante ao adotar sanções contra 
Assad e permi t i r a liberdade de trânsito de sírios em seus 
campos de refugiados perto da fronteira. 

ÉPOCA - Assad sempre tenta passar a imagem de um governante 
modesto, que não tirou proveito do cargo em benefício próprio, 
algo bem diferente de Muammar Khadafi. Isso pode convencer o 
Ocidente de que ele é uma ameaça menor que outros líderes árabes 
e, por isso, não precisa ser incomodado? 
Monajed - É engraçado você dizer "diferente de Khadafi", porque 
as últimas entrevistas de Khadafi foram muito parecidas com as 
de Assad. Ele dizia que o poder não lhe pertencia, daí a impos
sibilidade de abdicar dele. Culpava os "terroristas" pelas mani
festações. Khadafi negava existir corrupção e fazia alertas sobre 
os radicais islâmicos. Nem por isso ele conseguiu convencer os 
líbios, assim como Assad não vai convencer os sírios com esse 
discurso. Já tivemos um número suficiente de ditadores pon
do a culpa em qualquer um para continuar acreditando neles. 

ÉPOCA - Assad terá o mesmo destino de Khadafi ou poderá ser 
julgado e punido pela lei? 
Monajed - Como os únicos cenários que v is lumbro para a 
derrubada do regime são a resistência pacífica ou um golpe 
de Estado, me parece improvável que dissidentes armados 
possam matá-lo. • 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 705,  p. 68-70, 21 nov. 2011.




