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Sinais de fraqueza na Síria
Sem recursos e com menos homens, regime não consegue deter avanço rebelde

OMAR IBRAHIM/REUTERS

Nas portas dos vizinhos. Soldados libaneses guardam um ponto de controle na cidade litorânea de Trípoli, onde grupos ligados ao conflito sírio trocaram tiros

-BEIRUTE E AMÃ- Após 20 meses de uma guerra civil
que já deixou aomenos 40mil mortos, segundo
as contas da oposição, a Síria assiste a consecu-
tivas demonstrações de força dos rebeldes anti-
governo e de fraqueza do regime do ditador
Bashar al-Assad. Enquanto a oposição avança
sobre instalaçõesmilitares em todoopaís e che-
ga cada vezmais perto do centro da capital, Da-
masco, o governo sírio se vê cada vezmais isola-
do e sem recursos para reagir.
— O regime não está intervindo para definir

suas posições e, quando tenta contra-atacar,
tem falhado com frequência — disse Jeffrey
White, especialista em Oriente Médio que tra-
balhou por mais de 30 anos na Inteligência
americana, ao jornal “Washington Post”.
Tal panorama é o resultado do crescimento do

poderio bélico e financeiro dos rebeldes, agora
donos demunição antitanque e antiaérea, além
de receberem ajuda, segundo o “Post”, de endi-
nheirados de países do Golfo Pérsico e empre-
sários sírios que vivem no exterior. Isso fez com
que, nas últimas semanas, os opositores con-
quistassem diversas bases militares nos arredo-
res de Damasco. Ontem, apesar dos desmenti-
dos da imprensa estatal, eles garantiam ter cer-
cado a base aérea de Aqraba, a 5km da capital:
—Nós ainda não a controlamos, mas estamos

sufocando-a — disse Abu Nidal, da Brigada de
Habib al-Mustafa, uma força rebelde.
Ao jornal “The Guardian”, o ativistaMajd Arar,

morador da região Oeste de Damasco, confir-
mou o avanço rebelde sobre a capital:
— O que está acontecendo agora em Damas-

co é um marco no conflito, estamos sentindo a
fraqueza do governo. Ele não está conseguindo
controlar a cidade — analisou Arar.
No entanto, o recente sucesso da oposição

não se deve apenas aos seus próprios esforços.
No fim do mês passado, segundo Jeffrey White,
Assad contava com 100 mil homens, contra os
250 mil que chegou a ter anteriormente, por
causa das sucessivas deserções emortes. E, com
recursos cada vezmais escassos, omoral da tro-
pa está baixo.

DESESPERO E ARMAS QUÍMICAS
A atual conjuntura levou a secretária de Estado
americana, Hillary Clinton a dizer que teme o
uso de armas químicas pelo governo sírio. Os
EUA afirmam ter detectado “atividades suspei-
tas” no arsenal do regime:
—Nossa preocupação é que um Assad deses-

perado recorra a armas químicas, ou perca o
controle delas para qualquer um dos grupos
que atualmente operam na Síria — ponderou
Hillary, reafirmando que Washington mandou
um “claro recado” de que o governo sírio seria
responsabilizado se o fizesse.
Apesar de a Síria reiterar quenãodispõe desse

tipo de armamento — o vice-ministro de Rela-
ções Exteriores, Faisal al-Maqdad, reafirmou is-
so ontem em entrevista ao canal britânico Sky
News —, o vice-premier israelense, Moshe Yaa-
lon, manifestou receio similar ao dos EUA:
— Há especulação sobre a possibilidade de

que o arsenal químico caia em mãos hostis co-
mo as da al-Qaeda e outros grupos terroristas.
Ontem, o Senado americano aprovou por 92

votos a 6 um pedido bipartidário ao Pentágono
para que informe aos parlamentares quais são
as opções militares dos EUA em uma eventual
ofensiva sobre o governo Assad.
— Queremos que o governo analise quais po-

demser nossos próximos passos diante da trági-
ca situação na Síria. Não quer dizer que estamos
considerando o envio de tropas— disse o sena-
dor democrata Chris Coons em discurso.
Alémdo uso de armas químicas, outromotivo

de apreensão na região é o possível transborda-
mento do conflito sírio para fora das fronteiras
do país. Ontem, um homemmorreu e outros 11
ficaram feridos em um tiroteio na cidade liba-
nesa de Trípoli entre grupos ligados a lados

opostos da guerra civil na Síria. Um dia antes,
três pessoas foram mortas e 28 foram baleadas
em confrontos similares na cidade. Ao mesmo
tempo, a ONU anunciou que sua força de paz
nas Colinas de Golã, na fronteira entre Israel e
Síria, será reforçada devido à presença de gru-
pos armados da oposição síria na região.
Em paralelo aos combates, cresce a expectati-

va sobre quais serão os próximos passos da opo-
sição síria, ainda fragmentada, no campo políti-
co. Ontem, Hillary Clinton declarou apoio à Co-
alizão Nacional de Forças Revolucionárias e de
Oposição da Síria, grupo formado no mês pas-
sado e já reconhecido formalmente pela França
como o representante legítimo do país.
— Agora que há uma nova oposição formada,

vamos fazer o possível para apoiá-la — disse a
secretária de Estado.
Assim como a Turquia, países do Golfo Pérsi-

co, o ReinoUnido e outras potências ocidentais,
os EUA ainda não declararam apoio formal à
coalizão. Espera-se que o apoio americano ve-
nha na reunião de Amigos do Povo Sírio, na se-
mana que vem, no Marrocos.
Ontem, diferentes facções da oposição síria se

reuniram na Turquia para buscar uma nova es-
trutura de organização e de liderança, com o
objetivo de angariar ainda mais apoio externo.
Segundo Ubada al-Agha, dos Batalhões Sahaba
de Damasco, as conversas continuariam hoje,
comapresença de representantes de países oci-
dentais, da Turquia e de nações do Golfo. A ini-
ciativa é ameaçada, no entanto, pela ausência
do Jabhat al-Nusra, um grupo islamista de ten-
dência radical que é suspeito de ter ligações
com a al-Qaeda. Apesar de relativamente pe-
queno, o agrupamento é tido como um dos
mais eficientes nos combates contra as forças
de Assad e tem forte influência entre os rebel-
des. O temor de que o extremismo religioso te-
nha uma presença maior no conflito sírio levou
o governo americano a analisar a possível inclu-
são do Jabhat al-Nusra em sua lista negra de or-
ganizações terroristas. l

AVANÇO OPOSITOR
Forças da oposição
conquistaram posições
no entorno de Damasco,
além de bases militares
no Norte e no Leste sírio

TROPAS DESGASTADAS
Os soldados leais a
Assad sofrem com a
escassez de suprimen-
tos, e a moral da tropa
está em baixa

APOIO EXTERNO
Os rebeldes têm recebi-
do doações de sírios no
exterior e de ricos do
Golfo Pérsico, além de
munições antiaéreas

PRESSÃO DA OTAN
A organização autorizou
esta semana o desloca-
mento de baterias de
mísseis Patriot para a
fronteira turca

RÚSSIA SE AFASTA
A frequente aliada de
Assad agora dialoga
com a Turquia e não se
opôs à movimentação
dos mísseis da Otan

BLECAUTE
Na semana passada, a
Síria ficou dois dias sem
internet e telefone. Os
EUA acusaram Assad

U
Ditadura
abalada

Vice-chanceler sírio
diz que possibilidade
de fuga é ‘risível’

AP/SANA/26-10-2012

Pensando no futuro. Assad reza emmesquita durante feriado religioso

-BEIRUTE E JERUSALÉM- O ditador sí-
rio Bashar al-Assad teria son-
dado os governos de Venezue-
la, Cuba e Equador sobre a
possibilidade de conseguir asi-
lo político para ele, sua família
e aliados políticos em um des-
ses países, caso seja forçado a
deixar Damasco diante dos re-
centes avanços das forças re-
beldes. Segundo o jornal israe-
lense “Haaretz”, o vice-chance-
ler da Síria, Faisal al-Miqdad,
teria visitado os três países lati-
no-americanos na semana

passada portando cartas assi-
nadas por Assad e endereça-
das aos governantes locais.
Ao “Haaretz”, o governo ve-

nezuelano informou que a
mensagem de Assad ao presi-
dente Hugo Chávez — que já
semanifestou a favor do colega
sírio em várias ocasiões — di-
zia respeito apenas à “relação
pessoal” entre os dois gover-
nantes. O embaixador sírio na
Venezuela, Ghassan Abbas,
confirmou que Miqdad visitou
Caracas na semana passada e
conversou com integrantes do
governo local, mas garantiu
não saber o conteúdo da carta
enviada por Assad. Segundo o
jornal venezuelano “El Univer-

sal”, que cita fontes da Chance-
laria local, a mensagem che-
gou a Chávez antes de sua via-
gem a Cuba para o tratamento
de seu câncer.
O governo sírio se mobilizou

para desmentir tais versões.
Em entrevista ao canal britâni-
co Sky News, o próprio vice-
chanceler Miqdad negou um
possível pedido de asilo:
— Isso é engraçado, é risível.

Eu garanto que o presidente
Assad jamais deixará seu país.
Em entrevista ao jornal

“Guardian”, o embaixador Ab-
bas adotou tom similar:
— Sequer vale a pena co-

mentar isso. Assad já disse vá-
rias vezes que ele nasceu na Sí-

ria e vai morrer lá. Nomomen-
to, ele não temmedo e está nu-
ma posição de força.
Mês passado, em entrevista

ao canal Al-Arabiya, o premier
britânico, David Cameron, dis-
se que “qualquer coisa” deve-
ria ser feita para tirar Assad da
Síria e garantir uma “transição
segura para o país”. Ontem, o
secretário-geral da ONU, Ban
Ki-moon, deixou transparecer
que não considera tal possibi-
lidade como uma solução para
o conflito sírio:
—AONUnão permite impu-

nidade.Qualquer umque viole
os direitos humanos deve ser
responsabilizado e julgado. É
um princípio fundamental. l

Assad teria pedido asilo na América Latina
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VIOLÊNCIA DESCONTROLADA

A cidade de Homs é
considerada a capital
da revolução na Síria.

Somente ali e em seus
arredores foram mais

de 8 mil mortes

Homs
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. 41.




