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Burjan Ghalioun, presidente do Conselho Nacional de Transição Sírio

● O governo americano é a principal aposta hoje da oposição síria
para conseguir mobilizar a comunidade internacional?
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● O Brasil insiste que uma porta
ainda deve ser deixada aberta
para dar espaço ao diálogo com
Assad. Ainda há como dialogar
com Assad?
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De nenhuma forma. Os brasileiros estão atrasados e ficando para trás. Hoje, nenhum país pede
um diálogo entre a oposição e
Assad. O presidente é considerado um assassino pela maioria
do povo sírio e toda a negociação para a transição rumo a
uma democracia deve passar pela saída de Assad do poder. Mesmo a Liga Árabe defende isso.
● A ONU já considera a situação
na Síria uma guerra civil, enquanto o governo russo acusa a oposição de estar sendo armada por
forças estrangeiras. A luta armada é a nova etapa da resistência?
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Por enquanto está criando sérios obstáculos. Acho que nós
da oposição não fizemos o suficiente para informar a diplomacia brasileira sobre o que está
ocorrendo na Síria. Sentimos
que estão desinformados. A situação se deteriora e vamos buscar uma aproximação com o
Brasil para explicar o que está
ocorrendo e mostrar os crimes
diários cometidos por Assad.

Se o regime se perpetuar e continuar a ter a possibilidade de
matar e reprimir a população,
entraremos em uma longa e
horrível guerra civil. Mas isso
só pode ser parado agora com a
saída de Assad do poder e a
transformação do sistema político num sistema democrático.
A guerra civil é uma criação e
um produto do atual regime, e
não algo espontâneo. Mas, para
ser freada, só há agora uma solução, sua renúncia.
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Não. Os países árabes hoje lideram os esforços. Foram eles
que abriram o caminho para
que pudéssemos ser ouvidos. A
realidade é que a comunidade
internacional deve ser posta
diante de suas responsabilidades. O que o povo sírio enfrenta é uma tragédia e o mundo deve reagir.

● O sr. inclui o Brasil entre os
que apoiam ou criam obstáculos?
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Nos encontros que tivemos
com Hillary nesta semana, trabalhamos principalmente a
transição para democracia. Estamos mostrando o cenário desastroso que vive a Síria por causa da política sanguinária de Assad. Os americanos nos entendem. Apresentamos nossos pedidos para ativar a diplomacia e
garantir a proteção da população, alvo da repressão.

● Há acusações de que seu Conselho Nacional não reúne de fato
toda a oposição nem está de fato
unido. Como o sr. reage a esses

der lutar juntos contra o regime e construir um Estado secular e democrático. Há uma semana estamos discutindo detalhadamente o projeto e, em alguns dias, o apresentaremos oficialmente à Liga Árabe.
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● O que sr. espera do apoio americano na luta contra Assad?

Estadão no tablet:
Jamil Chade fala
sobre entrevista
com opositor sírio

comentários?

Em nenhum país a oposição é
unificada. Não podemos pensar
numa oposição que esquece
suas diferentes posições. Mas o
que temos de fazer é unificar o
programa da oposição para po-
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A diplomacia brasileira está “desinformada” sobre a repressão
na Síria e cria “sérios obstáculos” ao insistir na necessidade
de manter um canal de diálogo
com o presidente da Síria, Bashar Assad, diz Burhan Ghalioun, presidente do Conselho
Nacional de Transição da Síria
– grupo que tenta reunir a oposição ao regime e começa a ser
considerado o principal interlocutor de governos como o dos
EUA ou da França. Nesta semana, Ghalioun esteve reunido
com a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, em um
encontro em Genebra. Acadêmico da Sorbonne, ele falou
com exclusividade ao Estado
após esse primeiro contato
com Hillary e disse que a única
solução que a oposição aceitaria seria agora a saída de Assad
do poder. “Não aceitaremos nada menos que isso”, declarou.
Ghalioun ainda defendeu a decisão de armar a oposição e apontou para uma “longa guerra civil” que só teria fim quando Assad deixar o país. A seguir, trechos da entrevista.

Não acredito no risco de deriva
islâmica radical na Síria.
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CORRESPONDENTE / GENEBRA

Acho que a chave está no Conselho de Segurança e na resistência de China, Rússia e outros. De
outro lado, temos o apoio dos
governos dos EUA, da Europa e
de países árabes. Pouco a pouco,
o Conselho Nacional Sírio começa a ganhar reconhecimento político, além da legitimidade da
causa síria pela liberdade.

importância da união nacional.
Não podemos comparar o Egito à Síria. Somos mais seculares, com valores diferentes.
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Jamil Chade

● Qual é o principal obstáculo
nessa mobilização internacional
contra Assad?

Pressão.
Ghalioun
em cúpula
internacional
na Bulgária
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Para líder opositor sírio
que se reuniu com Hillary
esta semana, Brasília
‘está desinformada’ sobre
a violência em seu país

is.

‘Brasil atrapalha a luta
por democracia na Síria’
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● Para vocês, então, só a saída
de Assad seria a solução?
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✽ Burhan Ghalioun, de 65
anos, nasceu em Homs, na
Síria, e tem nacionalidade francesa. É diretor do centro de
estudos árabes da Universidade Sorbonne, onde é professor de Civilização Árabe

Não aceitaremos nada menos
que isso.

● Na Tunísia e Egito, grupos islamistas venceram as primeiras
eleições. O sr. não teme que isso
ocorra também na Síria e, em
razão dessa perspectiva, Europa
e americanos hesitam em apoiar
mais sua causa?

Temos movimentos islamistas,
mas muitos trabalham no Conselho Nacional. Todos aceitaram o nosso projeto de sociedade democrática, secular e moderno. Esses grupos falam da

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.

Homs registra o pior massacre desde o início da revolta
No incidente mais
mortífero em nove meses
do levante contra Assad,
36 corpos são
deixados em praça
Anthony Shadid
THE NEW YORK TIMES / BEIRUTE

Numdospioresepisódiosdacarnificina sectária na Síria desde o
início das revoltas, dezenas de
corpos foram retirados das ruas
da cidade de Homs nesta semana, alguns deles esquartejados,
decapitados e com sinais de tortura,segundoativistasemoradores da cidade.
Grande parte do massacre
ocorreu segunda-feira quando
Homs, no centro da Síria, foi sa-

cudida por sequestros, trocas de
tiros aleatórias e assassinatos
emrepresália,deacordocomativistas. No pior incidente, 36 corpos foram jogados na praça de
um bairro situado ao longo de
uma linha que separa a maioria
muçulmana sunita da minoria
alauita, disse Mohammed Saleh,
de 54 anos, ativista de direitos
humanosquevem tentandoconter a crescente tensão sectária.
“O que ocorreu foi um crime
em massa”, ele disse ao telefone.
“Estoumuitoamargurado.Recebia um telefonema a cada minuto informando que mais alguém
tinha sido assassinado.” O Observatório Sírio para os Direitos
Humanos, grupo de oposição
com sede em Londres, qualificou esse como “um dos dias
mais sangrentos desde o início
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Tensão. Fumaça em Homs: sequestros e vinganças se ampliam
da revolução síria”.
Saleh e um outro ativista acusam o governo de insuflar a tensão, agindo de acordo com o que
os oponentes qualificam como a

velha política de dividir para reinar. Mas ambos afirmaram que
as duas partes em conflito, seja
por vingança ou incitamento,
são responsáveis pelas ações.

Os moradores estão aterrorizadosdiantedocaráteraparentemente aleatório da violência. Alguns disseram temer sair de casa
depois das 15 horas. Outros falam de tiroteios constantes numa cidade que tem sido a mais
castigada pela severa repressão
às revoltas. Próxima da fronteira
comoLíbano,Homs,comoorestante da Síria, tem maioria muçulmana. Mas em quatro bairros
predominam os alauitas, seita
muçulmana heterodoxa, que
apoia Bashar Assad.
Há muito tempo discriminada e pobre, até para os padrões
da Síria, a minoria alauita representa o maior grupo dentro das
forças de segurança de Assad
que têm reprimido as revoltas.
Homs tem também uma minoria cristã que no geral tem se

mantido à margem do conflito.
Repetidas vezes, a cidade manifestou diferentes tendências
no movimento anti-Assad. Serviucomorefúgioparadesertores
do Exército que, com combatentes aliados, vêm lutando contra
as forças de segurança. Embora
menospronunciadadoquenointerior,atensãosectáriatemcrescido e as ações de vingança vêm
aumentando. O problema agravou-setantoquegruposdeoposição como o Conselho Nacional
Sírio e os Comitês de Coordenação Local têm pedido moderação a seus seguidores, temendo
que a situação saia do controle.
“Pedimos às famílias e parentes de sequestrados que não realizem atos de vingança, pois
quem pagará por isso serão os
reféns e suas famílias e os riscos
são enormes para a comunidade
inteira”, dizia um comunicado
do mês passado do grupo Comitês de Coordenação Local.

