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Es p e c i a l

Oriente Médio Violência da revolta iniciada há mais de um ano acentua diferenças entre as comunidades do país

Religião e história nutrem conflito sírio
Bill Spindle e Sam Dagher
The Wall Street Journal

Perto da cidade síria de Aleppo,
a Igreja de São Simeão Estilita co-
memora o asceta do século V que
se tornou uma celebridade antiga
ao viver no topo de uma coluna
por décadas para demonstrar sua
fé. O Krak dos Cavaleiros, castelo
imponente nas proximidades de
Homs, foi uma fortaleza da ordem
dos Cavaleiros Hospitalários em
sua missão de defender um reino
das Cruzadas. Seydnaya, um impo-
nente mosteiro na cidade de mes-
mo nome, foi provavelmente cons-
truído no tempo de Justiniano.

Uma freira desse mosteiro falou
recentemente sobre a atual crise
da Síria em uma alcova à luz de ve-
las, cercada por ícones votivos de
mil anos, doados por fiéis russos
ortodoxos, e pingentes de prata
com formas de partes do corpo
que os suplicantes procuravam cu-
rar: pés, cabeças, pernas, braços e
até um par de pulmões e um rim.

“Não é algo de pequenas dimen-
sões o que estamos enfrentando”,
disse ela, se referindo tanto à situa-
ção do país quanto de sua religião.
“Nós simplesmente desejamos
que a matança cesse.”

Poucos lugares são tão cen-
trais como a Síria na longa histó-
ria do cristianismo. Saulo de Tar-
so fez sua conversão aqui, supos-
tamente na Rua Chamada Direi-
ta, que ainda existente em Da-
masco. Foi nessas terras que ele
praticou suas primeiras missões
com a meta de atrair não judeus
para a nascente fé.

Um século atrás, o Levante tinha
uma população possivelmente
20% cristã. Agora, está mais próxi-
ma de 5%. A Síria hoje hospeda co-
munidades vibrantes, embora
minguantes, de diversas antigas
seitas: sírios ortodoxos, sírios cató-
licos, gregos ortodoxos, gregos ca-
tólicos e armênios ortodoxos.

Mas as comunidades cristãs na
Síria estão sendo severamente tes-
tadas pela revolta que angustia o
país há mais de um ano. Elas re-
lembram o ano de 636, quando o
imperador bizantino cristão Herá-
clio viu seu exército ser derrotado
pelas forças muçulmanas ao sul da
atual Damasco. “A paz esteja conti-
go, Síria. Que bela terra serás para
os nossos inimigos”, lamentou o
imperador, antes de fugir para a
Antioquia. No Século VIII, uma fa-
mosa igreja em Damasco foi de-
molida para dar lugar a uma mes-
quita omíada, hoje um dos lugares
mais sagrados do Islã.

Não poucos cristãos na moder-
na Síria temem que a atual crise
possa terminar da mesma manei-
ra, para eles, se Bashar al Assad e
seu regime forem derrotados pela
insurgência rebelde.

Sob muitos aspectos, é uma
preocupação estranha. Cristãos e
muçulmanos viveram lado a lado
com um mínimo de atrito durante
as décadas em que a família Assad
esteve no poder. Historicamente,
comunidades cristãs locais por ve-
zes acolheram até mesmo senho-
res muçulmanos, quando os liber-
taram da mão pesada de Constan-
tinopla ou de Roma. Em muitos lu-
gares, os dois grupos continuam,
ainda hoje, a estender as mãos uns
aos outros. Até mesmo extremistas
rebeldes dizem também nada ter
contra os cristãos.

Mas, à medida que o conflito
no país assume contornos sectá-
rios cada vez mais acentuados,
pois a maioria dos cristãos se po-
siciona a favor do regime ou pelo
menos não se opõe ativamente a
ele, algumas das mais antigas co-
munidades cristãs da Terra estão
se sentindo oprimidas.

“Levamos uma vida que tem

sido inveja de muitos”, diz Isa-
dore Battikha, que até 2010 foi
arcebispo de Homs, Hama e Ya-
broud para a Igreja Católica gre-
co-melquita. “Mas, hoje, o medo
é uma realidade.”

O padre Battikha é um dos
muitos apoiadores ferrenhos do
presidente Assad.

Desde o início do atual conflito,
história e religião têm desempe-
nhado um papel fundamental no
fomento das paixões em ambos os
campos na Síria. E isso tornou-se
mais pronunciado à medida que o
conflito foi se arrastando, tornan-
do-se mais sangrento e perverso.
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Muçulmanos sírios e libaneses fazem oração, enquanto um líder salafita prega a favor do Exército Livre da Síria, um dos principais grupos rebeldes a combater o regime do presidente Bashar al Assad

Os rebeldes facilitaram, para o
regime, a manipulação desse ti-
po de temor. Num esforço para
inspirar seus próprios comba-
tentes e obter favores e apoio de
estrangeiros, principalmente da
Arábia Saudita e do Catar, o úni-
co outro país onde o wahhabis-
mo é a religião estatal, alguns ca-
racterizam o conflito como uma
luta para restaurar as glórias dos
califados islâmicos e resgatar a
Síria do domínio dos infiéis.

Isso transparece claramente
nos nomes adotados para identi-
ficar as brigadas do Exército Livre
da Síria — a frouxa articulação de
milícias locais e desertores do
Exército. Muitas das milícias rece-
beram seus nomes em homena-
gem a figuras reverenciadas por
muçulmanos sunitas como o ter-
ceiro califa Umar ibn al -Khattab,
cujo título principal era al Farouq,
que significa “aquele que distin-
gue verdade de falsidade”, e  o
guerreiro islâmico e comandante
militar Khalid ibn al Walid.

Foi Ibn al Walid, combatendo
pelo califa Umar, quem derro-
tou o imperador Heráclio em
636, durante a primeira onda da
conquista muçulmana prove-
niente da Península Arábica nos
anos que se seguiram à morte
do profeta Maomé.

O principal alvo dos rebeldes de
inclinação mais sectária não são os
cristãos. São os alauitas, grupo mi-
noritário ao qual pertence a famí-
lia Assad. Os alauitas, que com-
põem cerca de 12% da população
da Síria, praticamente o mesmo
percentual dos cristãos, são uma
seita heterodoxa que ramificou-se
do Islã. São considerados heréticos
por extremistas muçulmanos,
muito piores do que os cristãos.

Apesar disso, muitos cristãos te-
mem que um governo que venha a
substituir o regime de Assad possa
ser dominado por grupos como a
Irmandade Muçulmana, que po-
deriam devolvê-los à condição de
cidadãos de segunda classe. Eles
também temem que suas comuni-
dades possam ser devastadas pelo
fogo cruzado entre a insurgência
predominantemente muçulmana
sunita síria e o bem armado regi-
me alauita, da mesma maneira que

os cristãos no vizinho Iraque mui-
to sofreram durante as guerras sec-
tárias lá nos últimos dez anos.

A expansão do conflito a Da-
masco e Aleppo, as duas maiores
cidades sírias, amplificou os temo-
res dos cristãos. Eles estão sob
pressão tanto do regime como dos
rebeldes para que tomem partido
e declarem suas alianças. Aqueles
que querem evitar tomar partido
estão deixando o país.

Por ora, muitos refugiados —
tanto cristãos como muçulma-
nos e outros — mudaram-se para
áreas onde se sentem mais segu-
ros na Síria ou no vizinho Líbano.
Até agora, não emergiu o padrão
visto no Iraque, onde muitos cris-
tãos emigraram definitivamente
para países ocidentais.

Os exemplos mais claros de
adesão de cristãos ao regime
ocorreram em Homs. Na cidade
de Qusayr, a sudoeste de Homs,
uma família cristã ajudou as for-
ças de segurança pegando em ar-
mas e operando postos de con-
trole. O resultado foi uma reação
contra todos os cristãos, e a cida-
de ficou praticamente esvaziada
de cristãos a partir de então.

Em Wadi al Nasara — o Vale
dos Cristãos, outro enclave em
meio a cerca de 30 aldeias a oeste
da cidade de Homs —, uma famí-
lia de cristãos pró-regime com-
bateu ao lado de elementos leais
a alauitas, dizem moradores que
recentemente fugiram da área.
Cristãos pro-regime tomaram,
no belíssimo vale, dois palácios
de propriedade de diplomatas
árabes do Golfo, disseram eles.

Perto dali, combatentes suni-
tas estabeleceram uma base no
Krak dos Cavaleiros, castelo que
é um marco histórico do Século
XII e pertencia às cruzadas.
“Agora é impossível para um
muçulmano descer até o vale”,
disse um morador da área.

O padre Paulo Dall’Oglio, sacer-
dote jesuíta italiano que viveu na
Síria durante três décadas, mas foi
expulso pelo regime em junho, diz
que muitos membros da igreja
têm velhos laços com o regime e
com os serviços de inteligência, o
que moldou sua posição.

“Muitos cristãos na Síria acre-

Fome espalha desespero na cidade rebelde de Aleppo
Re u te r s

Os sírios que ainda não conse-
guiram fugir da guerra na cidade
rebelde de Aleppo estão enfren-
tando um outro problema que
aumenta a cada dia: a fome.

Enquanto os preços dos pou-
cos suprimentos disponíveis dis-
param, há crescentes sinais de
desespero entre pais procurando
alimentar seus filhos em uma ci-
dade onde não há sinais um fim

próximo para a guerra entre as
forças leais ao presidente Bashar
al Assad e os rebeldes.

Até mesmo os médicos que
prestam assistência aos feridos
são alvo dos pedidos desespera-
dos da população. “Uma mulher
entrou, e nós pensamos que ela
precisava de tratamento médico.
Mas, em vez disso, ela nos pediu
c o m i d a”, disse um médico em
um hospital de campanha. “Ela
disse que sua família não comia

havia dias e que não tinha di-
nheiro para comprar nada.”

A escassez de combustível e co-
mida, combinada com a disparada
de preços, está agravando a situa-
ção dos sírios em uma cidade sob
constantes bombardeios e onde as
ruas estão tomadas por escombros
e corpos. Com os postos de gasoli-
na fechados, o combustível é ven-
dido em garrafas plásticas.

“Eu não estou preocupado so-
bre se haverá uma crise humani-

tária. Isso já começou”, disse um
membro do grupo opositor Con-
selho Nacional Sírio, em visita à
cidade. “Há uma verdadeira crise
humanitária em Aleppo.”

Em um incidente que ilustra o
desespero na cidade, um outro
médico descreveu como um ho-
mem, com um tiro no pé, estava
mais preocupado com o destino
de suas compras do que com o fe-
rimento. “Ele começou a chorar:
‘Minha comida! Minha comida!

Alguém roubou meus tomates.’”
Lojas tocadas pelo governo,

que vendiam artigos subsidia-
dos, fecharam as portas com o
desaparecimento da autoridade
estatal. Os preços do açúcar, do
arroz e do óleo triplicaram.

Com a economia estagnada na
cidade de 4 milhões de habitan-
tes, antes o maior centro comer-
cial do país, a queda na renda es-
tá acrescentando ainda mais so-
frimento. E os comerciantes es-

tão racionando até mesmo arti-
gos como fraldas infantis.

Ontem, chanceleres dos Esta-
dos-membros da Organização
da Cooperação Islâmica decidi-
ram suspender a Síria da entida-
de, que congrega 56 países, além
da Autoridade Palestina, aumen-
tando o isolamento de Assad. A
medida tem efeitos mais práticos
do que simbólicos sobre o regi-
me de Assad, que continua a ter o
apoio do governo iraniano.

pusessem uma posição em rela-
ção a todos os cristãos”. Ela disse
que a maioria a repreendeu por
ser contra o regime ou não quise-
ram dialogar com ela.

O padre Nawras Sammour,
um jesuíta de 44 anos de idade
originário de Alepo, dirige um
programa de assistência em to-
do o país, denominado Serviço
Jesuíta para Refugiados. O grupo
está atualmente prestando assis-
tência a 6.000 famílias sírias em
todo o país que deixaram suas
casas, afetadas pela violência:
muçulmanos sunitas e xiitas,
drusos, alauitas e cristãos.

Ele acredita que somente me-
diante diálogo entre diferentes
grupos religiosos os cristãos
continuarão sendo uma presen-
ça vibrante nessas antigas terras.
Ele admite os problemas e diz
compreender as preocupações
dos cristãos.

“Veja o Iraque, veja o Egito”,
diz ele, listando os países vizi-
nhos onde turbulência política e
a substituição de um governante
autoritário por uma ressurgên-
cia islâmica impactou comuni-
dades cristãs há muito estabele-
cidas. “Mas, apesar disso, temos
de construir pontes. Esses são os
princípios do Evangelho. Não
podemos simplesmente escolher
um lado e aderir a ele”.

Alexandre Haddad, um resi-
dente com 66 anos de idade na
aldeia serrana de Maalula, está
preocupado com o destino de
sua antiga comunidade cristã,
mas assume uma perspectiva de
longo prazo. Como outros mora-
dores no vilarejo, ele fala uma va-
riante do aramaico, a língua fala-
da pelo próprio Jesus.

“Muitas pessoas passaram por
este país — bizantinos, muçul-
manos, tamerlanos, mongóis,
otomanos”, disse Haddad, senta-
do à sombra do convento de San-
ta Tecla, heroína da lenda bíblica
“Os Atos de Paulo e Tecla”.

“Jesus era originário de [uma re-
gião] um pouco ao sul. São Paulo
esteve em Malula “, diz ele. “O cris-
tianismo é muito forte aqui”.

Leia na página B11 mais conteúdo do
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Conflito torna-se cada
vez mais sectário e
oprime algumas das mais
antigas comunidades
cristãs na Terra

ditam não haver alternativa ao
regime de Bashar al Assad”, diz o
padre Dall’O g l i o.

Alguns cristãos, porém, estão
se esforçando para superar esse
fosso, tentando um diálogo com
a oposição e os rebeldes, ou pelo
menos lançando uma ponte so-
bre o abismo sectário que cada
vez mais os separam.

Basilios Nassar, um sacerdote
ortodoxo grego da cidade cen-
tral de Hama, foi baleado e mor-
to por franco-atiradores do go-
verno em janeiro, enquanto aju-
dava a evacuar os feridos em
confrontos em um bairro, dizem
ativistas cristãos.

Eles dizem que os franco-ati-
radores provavelmente o con-
fundiram com um combatente
islâmico por causa de sua barba
e vestes negras. Sua igreja disse
que ele foi morto por “um grupo
terrorista armado”.

O regime sírio
f re q u e n t e m e n t e
explora com eficácia
antigas rivalidades
re l i g i o s a s

Caroline, uma ativista cristã
que pediu para ser identificada
apenas por seu primeiro nome,
foi presa pelas forças de seguran-
ça em abril, em Damasco, en-
quanto distribuía ovos de Páscoa
para filhos de cristãos, de sunitas
e de famílias alauitas expulsas
pelos combates em Homs.

Tiras de papel com passagens
do Alcorão e da Bíblia acompa-
nhavam os ovos. Caroline disse
que esse ato fazia parte de suas
tentativas de eliminar gradual-
mente as barreiras que agora se-
param os grupos religiosos na Sí-
ria devido ao conflito.

Anteriormente, ela fez questão
de ajudar as esposas e filhos de ho-
mens mortos em combate na cida-
de predominantemente sunita de
Douma, nos arredores de Damas-
co, distribuindo provisões de co-
mida e envelopes com dinheiro.

Ela também procurou realizar
reuniões com líderes eclesiásti-
cos para pedir-lhes que “não im-

Uma das afirmações frequente-
mente repetidas feitas pelo regime
sírio explora com eficácia antigas
rivalidades. O conflito, alega-se, é
uma tentativa de neo-otomanos
na Turquia e ultraconservadores
muçulmanos de ambições expan-
sionistas na Arábia Saudita, co-
nhecidos como wahhabitas, de
conquistar terreno na Síria.

Essa narrativa, segundo a qual
uma maioria de muçulmanos su-
nitas domina e reprime as mino-
rias, é agora matéria de noticiários
noite após noite na televisão esta-
tal síria. O regime sabe que essa
mensagem repercute bem entre os
cristãos e outras minorias.

Os otomanos, turcos que gover-
naram a Síria de 1516 até a Primei-
ra Guerra Mundial, relegaram os
cristãos a um status de cidadãos de
segunda classe. Eles foram autori-
zados a praticar sua religião e a go-
vernarem-se em assuntos que não
diziam respeito aos muçulmanos.
Mas também foram obrigados a
pagar impostos especiais e havia
muitas restrições a eles no que di-
zia respeito a interações com os
muçulmanos. O wahhabismo, a
forma ascética e fortemente con-
servadora do islamismo praticado
na Arábia Saudita, é ainda mais
duro em relação aos cristãos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




