
M M Ê S DEPOIS de as for
ç a s rebeldes l a n ç a r e m 
um intenso ataque para 
capturar Alepo, a segun
da cidade da Síria , elas 
c o m e ç a m a perder for
ça. O regime af irma que 

as arrancou de seu principal bastião no 
bairro de Salaheddin. Os choques con
t i n u a m no sudoeste da cidade e ao re
dor do aeroporto, mas o melhor que os 
comandantes rebeldes podem esperar 
agora é atrair o regime para um atoleiro. 

Ruas inteiras foram reduzidas a en
tulho no polo comercial do país , com 
2,5 milhões de habitantes. Isto é d i f i 
cilmente o resultado que os rebeldes es
peravam, mas também não é surpreen
dente. Os comandantes há muito reco
nheceram que acham difícil manter as 
cidades. Com a retomada em fevereiro 
do distrito de Baba A m r em Homs, a ter
ceira cidade da Síria, o regime mostrou 
não ter problemas para usar armas pe
sadas e matar o número necessário pa
ra recuperar o controle. No f i m de j u 
lho, com a batalha em Alepo em curso, 
ele u t i l i z o u jatos de combate pela p r i 
meira vez. Com pouco mais que pala
vras duras a temer do mundo exterior, o 
regime continua a usar armamento ca
da vez mais poderoso. Um bombardeio 
aéreo em Azaz, ao norte de Alepo, em 
15 de agosto, deixou dezenas de mortos. 

Os Estados Unidos tentaram pôr f i m 
à escalada da força quando o presidente 
Barack Obama declarou em 20 de agos
to que o uso de armas químicas provo
caria uma intervenção mi l i tar america
na, no mínimo para mantê-las longe das 
mãos de terceiros, grupos terroristas is
lâmicos incluídos. 

Muitos sírios, assim como observado-

res externos, concluem que os rebeldes 
exageraram ao levar a luta para Alepo. 
"Os comandantes rebeldes t i n h a m uma 
estratégia sensata de lutar uma guerra de 
atrito à altura de suas capacidades. Eles 
iam atrás de estradas, postos militares 
e de consolidar o controle das áreas r u 
rais de onde o regime recuou", diz E m i 
le Hokayem, um analista do Instituto I n 
ternacional de Estudos Estratégicos, em 
Londres. "Então subitamente eles muda
ram para o plano de 'libertar' uma cidade, 
o que sabiam que não poderiam fazer." 

Parte do problema é que os rebeldes 
não estão conquistando a aprovação da 
classe média em Alepo. O mesmo se ve
rif icou na tentativa fracassada de tomar 
a capital, Damasco, em julho. A maioria 
dos moradores de Alepo não suporta o 
regime, cuja brutalidade deixou cerca de 
20 m i l mortos. Mas eles também acham 
a tática dos rebeldes desanimadora, ao 
inc luir execuções sumárias como a de 
Zaino Berri , chefe de uma milícia favo
rável ao regime. Alguns grupos rebeldes 
enviaram cativos em carros-bomba para 
explodir postos de controle. 

Enquanto isso, a oposição política es
tá tão dividida quanto sempre. Para sua 
decepção, a secretária de Estado ameri
cana, H i l l a r y Cl inton, esnobou o Con
selho Nacional Sírio, um grupo de exi
lados, durante sua recente visita à T u r 
quia. O grupo está "à beira da irrelevân
cia", diz um diplomata ocidental. 

As potências estrangeiras tentam re
forçar as instituições civis dentro do 
país. No f i m do ano passado, elas aplau
diram os comitês de coordenação locais, 
que se unem em conselhos mais sofisti
cados para supervisionar as cidades e 
províncias. "Mas muitos desses foram 

tomados pelos rebeldes, enquanto cres
ce a militarização", diz um ativista des
consolado. O combustível e o pão vão 
primeiro para os combatentes. 

Algum apoio dos governos ocidentais, 
incluindo em inteligência, ainda chega 
aos rebeldes. No leste e noroeste do país, 
combatentes esperam empurrar o exér
cito para fora das cidades menores, fa
zendo que seja perigoso demais para eles 
uti l izar as estradas para reabastecer as 
bases. Mas sem uma zona de exclusão aé
rea ou muitos mísseis terra-ar para der
rubar os jatos do regime, muitos rebeldes 
acham que eles terão dificuldades. 

Veja-se a Brigada T a w h i d (Unidade) 
que lidera o ataque a Alepo. E a maior 
e mais organizada força de oposição na 
Síria. Embora formada em 18 de j u l h o , 
ainda não tem um comando unificado. 
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Seus homens conseguem montar um 
rodízio para o serviço na linha de fren
te e operações conjuntas. 

A maioria das forças combatentes é 
menos organizada. Bassel Shahoud, um 
comandante calmo e pensativo de ape
nas 80 homens em Sarmeen, uma peque
na cidade na província de Idleb, no noro
este, diz que é mais fácil comandar assim. 
E acrescenta que muitos querem liderar. 
Com quatro grupos somente em Sarmeen, 
ele reconhece que pode haver até 2 mil em 
todo o país. Alguns, como os combatentes 
em Hama, a quarta cidade síria, não estão 
conectados em redes nacionais. 

O Conselho Militar de Idleb é um dos 
nove ou mais conselhos militares pro
vincianos montados no fim do ano pas
sado por desertores para supervisionar 
os grupos combatentes, formados prin

cipalmente por voluntários. Mas está 
longe de ser uma força unificada. "Ha
via muita esperança de que esses con
selhos criassem uma força militar na
cional, mas não aconteceu", diz Asher 
Berman, do Instituto para o Estudo da 
Guerra, sediado em Washington. 

A concorrência por recursos e as dis
putas pessoais levaram alguns grupos 
a se desfazer. As duas principais for
ças rebeldes na área de Homs, a briga
da Khaled Ibn Walid e a Farouq, tra
balham a partir da cidade rebelde de 
Rastan, mas seus líderes estão em po
sições opostas. Alguns grupos como o 
Tawhid afirmam trabalhar sob o Exér
cito Livre da Síria, cujos comandantes 
seculares se baseiam na Turquia. Mas 
este é mais uma marca que uma orga

nização. Outros preferem se distanciar. 
Um dos maiores grupos de Idleb, o 

Saquor al-Sham, produz minidocumen-
tários que começam com seu logoti
po que se transforma em um falcão en
quanto um trovão soa ao fundo. Esses 
filmes são usados para atrair verbas, 
principalmente de sírios abastados no 
exterior e comerciantes do Golfo. Como 
o Ocidente não vai armar e defender a 
oposição, as armas têm de ser compra
das com dinheiro. Até agora, ao menos, 
não há sinal de que esteja acabando. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 713, p. 48-49, 5 set. 2012. 




