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Guilherme Russo

O grupo opositor Conselho Na-
cional Sírio (CNS), que desde
setembro busca reunir a oposi-
ção a Bashar Assad dentro e fo-
ra da Síria, está rodando o mun-
do em busca de apoio interna-
cional para que uma interven-
ção militar externa seja organi-
zada contra o regime. A infor-
mação é de Hassan Hachimi,
responsável pelas relações exte-

riores do CNS nas Américas.
Nesta semana, Hachimi esteve
no Brasil pedindo apoio à cau-
sa. Em entrevista ao Estado,
ele afirmou que os eventuais ve-
tos de China e Rússia a uma re-
solução do Conselho de Segu-
rança da ONU contra Damasco
“não estão mais garantidos”.
De acordo com Hachimi, o nú-
mero de vítimas da repressão
aos protestos na Síria já passa
de 5 mil. A seguir, os principais
trechos da entrevista.

● A ONU aprovou uma condena-
ção à Síria, mas sem poder coer-
citivo. Apenas o Conselho de Se-
gurança poderia aprovar uma
resolução do gênero, mas acredi-
ta-se que China e Rússia veta-

riam a proposta. Quais as impres-
sões do CNS sobre a questão?
É possível que Rússia e China
façam o que fizeram com a
questão líbia e se abstenham da
votação no Conselho de Segu-

rança. Se isso não ocorrer, acho
que a comunidade internacio-
nal formará uma coalizão que
atuará sem aprovação da ONU.

● É isso que o CNS tem pedido

às nações que visita?
A questão da intervenção inter-
nacional na Síria é espinhosa. O
que precisamos é proteger os ci-
vis. Temos protestos inteira-
mente pacíficos reprimidos
com violência. A brutalidade
que vemos na Síria supera qual-
quer descrição. Mais de 600
crianças já foram mortas. O nú-
mero atual de prisões está em
torno de 100 mil.

● O sr. parece hesitar ao pedir
uma ação militar internacional na
Síria. Assad concordaria em dei-
xar o poder pacificamente?
Ele não deixará o poder sem lu-
tar e nós queremos parar com o
massacre. É Assad, continuan-
do com a matança, que chama a
intervenção externa? Ou somos
nós, exigindo que ele pare com
os assassinatos, que pedimos is-
so? Temos de falar dos motivos
e das razões. A resposta comple-
ta é: queremos proteger os civis
e Assad não deixará o poder
sem uma intervenção interna-
cional.

● O CNS tem ligação com o Exér-
cito Sírio Livre?
Sim, mas ainda não temos uma
relação organizada.

● São mesmo 5 mil os mortos?
Esses são os que sabemos os no-
mes. Temos a lista. O número
de desaparecidos é de 7 mil.

● Como o CNS interpreta os ulti-
matos da Liga Árabe para que a
violência acabe?
Infelizmente, isso não significa
nada para o regime, que acredi-
ta poder fazer o que quiser.
Quando foram dados os ultima-
tos, a oposição ficou irritada,
pois a Liga Árabe continua dan-
do chances ao governo – acho
que para poder dizer que eles
não puderam evitar uma inter-
venção militar internacional.

QUEM É

Repressão. Opositor relata
detalhes da violência na Síria
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Internacional

O s corredores humanitários podem
servir estritamente ao resgate das po-
pulações envolvidas em zonas de con-
flito, mas também são usados como

via de entrada da tropa de intervenção – afinal, é
preciso garantir a segurança dos comboios que
transportam alimentos, equipes médicas e su-
primentos.

A Guerra do Golfo, em 1991, de certa forma,
militarizou a ação humanitária. Durante 12
anos, até a segunda invasão do Iraque, em 2003,
tropas e aviões da coalizão liderada pelos EUA
trataram de controlar o território iraquiano e de
seus vizinhos argumentando que era necessá-
rio garantir a circulação das doações e das equi-
pes de serviço sob mandato da Organização das

Nações Unidas (ONU). Funciona assim: o mar-
co zero é fixado em um país vizinho à zona de
conflito. No caso da Síria, a escolha é ampla:
Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque ou mesmo a
Arábia Saudita.

A partir desse ponto e por acordo comum,
validado pela ONU, são fixadas as coordenadas
da “faixa verde” e o espaço do corredor, defini-
do geralmente como uma passagem de 2,5 quilô-
metros de largura fora das cidades e 140 metros
de lado a lado nas áreas urbanas. O controle é
exercido por aviões de vigilância, satélites e, em
campo, por equipes internacionais encarrega-
das apenas de preservar a integridade dos profis-
sionais e da carga.

No conflito dos Bálcãs, em 1999, não deu cer-
to. As tropas sérvias comprometeram a ação
dos capacetes-azuis da ONU. Na Líbia, a preocu-
pação do regime de Muamar Kadafi com o uso
de um corredor humanitário na Tunísia, para
infiltração de grupos combatentes, comprovou-
se justificada. Na Síria, haveria dificuldades. O
governo de Bashar Assad não aceitaria a situa-
ção e, diferentemente de outros cenários, tem
fogo pesado: 310 mil soldados, 4,6 mil tanques e
600 aviões. Tudo funciona bem.

Blog. A ‘revolução esquecida’ no Bahrein,
onde a Primavera Árabe é contra os EUA

blogs.estadão.com.br/gustavo-chacra

✽ Exilou-se no Canadá após o
regime de Hafez Assad matar
1,5 mil dissidentes em sua
cidade, Alepo, em 1980. Repre-
sentante do Conselho Nacio-
nal Sírio nas Américas,
defende uma intervenção inter-
nacional para acabar com a
violência.
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Cenário: Roberto Godoy
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‘Assad não deixará o poder sem
uma ação militar internacional’

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

O governo da França intensifi-
cou ontem a pressão pela cria-
ção de um “corredor humani-
tário” para socorrer civis sitia-
dos pelas Forças Armadas no
interior da Síria. A proposta
foi reiterada pelo chanceler,
Alain Juppé, que na quarta-fei-
ra havia defendido a criação
de “zonas seguras para prote-
ção de civis”. Ontem, a Liga
Árabe deu um ultimato de um
dia para que o regime ao me-
nos permita a entrada de ob-
servadores internacionais.

As chances de acordo com o re-
gime de Bashar Assad, reconhece
a diplomacia de Paris, são peque-
nas. Juppévem discutindoa hipó-
tese da criação dos corredores
com asecretária de Estado ameri-
cana, Hillary Clinton, e com
membros do recém-formado
Conselho Nacional Sírio (CNS),
órgão que reagrupa os líderes da
rebelião no exílio e no país. No
entanto, até agora só a França se
manifestou em público pela me-
dida. De acordo com o chanceler,
o conflito político na Síria já cau-
sa uma crise humana, em espe-
cial na cidade de Homs, epicen-
troda resistência. “Há duas confi-
gurações possíveis: a primeira é
que a comunidade internacional,
as Nações Unidas e a Liga Árabe
possam obter do regime uma au-
torização para os corredores hu-
manitários”, disse Juppé, em en-
trevista à rádio France Inter.

Essa opção incluiria o envio de
uma missão do Comitê da Cruz
Vermelha e outras ONGs para as
cidades onde a situação é mais
crítica. “Não é completamente
absurdo. Eu não quero ser derro-
tado antes de iniciar a luta para
que o regime sírio se deixe con-
vencerparaque os corredoreshu-
manitários,sob a proteção não ar-
mada de observadores interna-
cionais,possam penetrar noterri-
tório sírio”, defendeu-se Juppé.

A segunda possibilidade seria
a de um escudo militar para o en-
vio de ajuda. O chanceler voltou

a descartar a hipótese de uma in-
tervenção militar no conflito in-
terno sírio, a exemplo da opera-
ção da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan) na Lí-
bia, mas não no apoio operacio-
nal para viabilizar os corredores.
“Sem acordo, será necessário
buscar outras soluções. É possí-
vel proteger os comboios huma-
nitários, mas não chegamos lá
ainda”, disse. “Naturalmente
não há intervenção militar possí-
vel, ainda que seja humanitária,
sem um mandato internacio-
nal.” No jargão diplomático,
“mandato internacional” signifi-
ca o aval da ONU.

Apesar de negar todo plano de
intervenção militar na Síria, paí-
ses líderes da Otan – como EUA,
Grã-Bretanha e França – esta-
riam operando por meio de seus
serviços secretos nas imediações
da Síria. Na Turquia, os rumores
sobre a ação de agentes secretos
ocidentais em favor do Exército
Sírio Livre, formado por milita-

res desertores, aumentam a cada
dia. Até pela tensão militar cres-
cente,achance de queAssadacei-
te a instalação de corredores é ti-
da na Europa como mínima.

Mesmo pressionado pela co-
munidade internacional em ra-
zão das 3.500 mortes causadas
pela repressão, o regime de As-
sad não aceitou nem mesmo
uma proposta da Liga Árabe que
previa o envio ao país de 500 ob-
servadores. Ontem, após reu-
nião em Cairo, no Egito, a Liga
Árabe deu um ultimato ao país,
oferecendo um dia a Assad. As
recusas sucessivas do governo
em permitir a inspeção interna-
cional contam com o apoio táci-
to da Rússia e da China, que veta-
ram no Conselho de Segurança
uma resolução que recriminaria
a violência contra os manifestan-
tes na Síria. No início da semana,
Moscou enviou navios de guerra
à base síria de Tartous – em um
sinal indireto de oposição ao Oci-
dente. / COM AFP E REUTERS

estadão.com.br

Hassan Hachimi, representante no exílio do grupo opositor Conselho Nacional Sírio

França amplia pressão por criação
de corredores humanitários na Síria

Oposição. Hachimi pede uma
ação militar externa na Síria

Ação de apoio a civis
vira desculpa para
interferência militar

estadão.com.br

Protesto. Partidários do regime sírio fazem manifestação diante da Embaixada do Irã em Damasco, agradecendo o apoio de Teerã ao governo de Bashar Assad

Grupo que atua como um
dos braços políticos da
revolta busca apoio para
uma intervenção armada
contra o regime

● Ajuda

ALAIN JUPPÉ
CHANCELER FRANCÊS
“A comunidade internacional,
a ONU e a Liga Árabe podem
obter do regime uma autorização
para corredores humanitários
na Síria”

Socorro a civis. Ministro das Relações Exteriores Alain Juppé exclui a hipótese de intervenção militar sem o aval do Conselho
de Segurança, mas agências de inteligência ocidentais já atuam na região em apoio aos rebeldes que combatem o regime de Assad
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




