
A luta sem trégua na Síria aumenta abismo entre grupos 

Léo Gerchmann 
 
Depois de mais de dois anos de rebelião contra o regime de Bashar al-Assad, a oposição do 
país continua dividida em linhas étnicas, políticas e religiosas 
 

 
Franco-atiradores de oposição espreitam em Aleppo, no norte da Síria Foto: JAVIER MANZANO / AFP 

  
O vídeo com imagem e áudio de um rebelde sírio cavoucando à faca o corpo de um adversário 
para retirar-lhe órgãos internos e comê-los, somado a outro, no dia seguinte, em que nove 
prisioneiros são executados após a leitura de uma condenação sumária, intensificou a reflexão: 
qual o rosto desses opositores de Bashar al-Assad? 
  
Seria muito diferente do exército sírio, que mantém uma carnificina na qual mais de 94 mil 

pessoas já morreram e 12 mil estão desaparecidas nas masmorras dos dois lados? Na sexta-
feira, aliás, outro vídeo encontrado mostrava instrumentos de tortura que, desta vez, 
pertenceriam a grupos ligados ao governo. 
  
Zero Hora ouviu cinco especialistas: dois embaixadores árabes (da Autoridade Nacional 
Palestina e da Tunísia) no Brasil e três analistas de Oriente Médio. Todos coincidem, mais ou 
menos explicitamente: se a questão é delinear as feições do rosto rebelde, elas têm a 
característica de serem difusas, com a unidade artificial forjada pelo sentimento de rejeição ao 
regime. Falta-lhes um projeto. Sendo assim, eventuais apoiadores resistem a armá-los ou a 
liderar uma investida militar contra o território sírio. Tirariam Al-Assad, mas sem saber ao 
certo quem estariam colocando em seu lugar. 
  
— O maior temor, que também impede que seja feito o envio de armas para os rebeldes, 
relaciona-se à parcela dos rebeldes sunitas jihadistas que tem por objetivo, além de derrubar o 

governo, criar uma nova base para grupos ligados à Al-Qaeda. Esse é o maior temor de Israel 
e Estados Unidos, além da possibilidade de transferência de armamentos sofisticados e armas 
químicas ao Hezbollah — diz o professor de Relações Internacionais Samuel Feldberg, doutor 
pela Universidade de São Paulo (USP) e bacharel em Ciência Política com extensão em História 
pela Universidade de Tel-Aviv. 
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Fracionamento é regra nos grupos 

  
Nos corredores do Departamento de Estado americano, é sabido que o presidente Barack 
Obama resiste em aumentar a ajuda militar à oposição por temer que armas caiam em mãos 
de extremistas ligados à Al-Qaeda. O temor tem nome: Frente Al-Nusra. Trata-se de um dos 
grupos que integram a frente rebelde, conhecido na Síria pelos atentados suicidas e, integrado 
por combatentes sírios e voluntários estrangeiros, aspira a instaurar um Estado islâmico no 
país, projeto rejeitado pelo Exército Sírio Livre (ESL), o principal componente da rebelião. 
  
O envolvimento externo é calculado milimetricamente por cada um dos envolvidos. Arábia 
Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar financiaram a insurreição síria, hoje dominada por 
islamitas ultrarradicais. 

  
— É muito difícil saber o que farão essas pessoas caso Al-Assad caia, e eles cheguem ao 
poder. São vários grupos. Além de pensarem diferente, alguns são nacionais e outros são 
regionais ou locais, representam uma cidade. Muitos nem são sírios, são jihadistas 
internacionais ligados à Al-Qaeda. O próprio ESL é fracionado, tem várias brigadas, uns são da 
Irmandade Muçulmana, outros são laicos, outros nacionalistas árabes, outros esquerdistas. O 
país já está fracionado entre grupos intolerantes uns com os outros, e assim vai ficar pelo 
menos por um tempo — analisa o professor de Relações Internacionais colombiano Marcos 
Peckel, especialista em Oriente Médio e, também, em grupos guerrilheiros. 
  
A pergunta se impõe: isso significa, então, que pode ficar ainda pior do que está? 
  
Franco-atiradores de oposição espreitam em Aleppo, no norte da Síria 
  

Embaixadores árabes falam em transição 
  

Se os analistas verbalizam suas opiniões, os embaixadores medem as palavras. Mas, com todo 
o cuidado que a investidura exige, dão a receita do que deveria ser feito para evitar excessos 
de um eventual governo liderado pelos atuais rebeldes: uma força internacional sustentando a 
resolução interna para o atual impasse. 
  
— Uma mediação internacional séria pode pôr fim a esse momento. O povo sírio, com 
mediação séria, poderá superar a crise que passa — diz o embaixador Ibrahim Alzeben, da 
Autoridade Nacional Palestina. 
  
— As Nações Unidas já disseram que o assunto deve ser resolvido internamente. Apoiamos a 
transição. Sabemos que isso está em construção e que são grupos muito diferentes entre si — 
completa o embaixador tunisiano Sabri Bachtobji. 

  
A professora de Relações Internacionais Analúcia Danilevicz Pereira, da ESPM-Sul, afirma que a 
maior dificuldade para implementar a almejada transição política é que os grupos são 
financiados por interesses regionais: 
  
— Não consigo ver um projeto dos rebeldes. Estão vinculados a interesses externos. Se Al-

Assad cair, teremos um novo Iraque (país imerso na instabilidade e nos conflitos). Será um 
Estado quebrado, sem projeto.  
 
Quem são os anti-assad 
  
Principais grupos de oposição permanecem distantes de uma ação unificada 
  
Coalizão Nacional Síria — É a cara política dos rebeldes. Assume o papel de braço 

diplomático, sendo reconhecida como interlocutora por países como EUA, Turquia e Grã-
Bretanha. Foi formada durante encontro em Doha, no Catar, em novembro do ano passado. Na 
terça-feira, a organização condenou o vídeo em que o comandante rebelde Abu Sakkar arranca 
o coração de um soldado governista. Em comunicado, definindo o comportamento como 
"horripilante e desumano", disse: "a Coalizão Síria condena energicamente este ato, caso seja 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



demonstrado que é verdade". E completou: "a Coalizão ressalta que estes tipos de atos 
contradizem os valores morais do povo sírio, assim com os valores e princípios do Exército 
Sírio Livre (ESL)". 
  
Exército Sírio Livre (ELS) — Oficiais do exército desertaram depois da repressão do regime 

aos primeiros protestos e, em julho de 2011, criaram o ELS. O projeto do grupo sempre se 
resumiu a proteger o povo sírio e destituir Bashar al-Assad. A ideia é de uma Síria democrática 
e laica. Milícias que atuavam de forma autônoma se juntaram sob a sua sigla. Mas a ausência 
de um comando faz com que elas ainda atuem de forma independente. O quadro se agrava 
com os frequentes protestos em razão da falta de recursos financeiros, armas e munições. Em 
cidades como Aleppo, é corrente a acusação de que eles promovem assaltos. Enfim, o ELS é 
uma marca que engloba diferentes brigadas da revolução, como franquias. 
  
Frente Síria Islâmica de Libertação (FSIL) — Formada em meados de 2012, a FSIL é a 
maior coalizão de grupos islâmicos moderados. Estão sob seu guarda-chuva três das brigadas 
rebeldes mais importantes do conflito: Al-Farouq (da cidade de Homs), Suqur al-Sham (de 
Idlib) e Al-Tawhid (de Aleppo). Ao mesmo tempo, essas organizações fazem parte do grande 
grupo representado pelo ELS, o que torna a situação ainda mais confusa. As tais milícias, 
contrariadas pela falta de recursos financeiros, armamentos e munição, obtiveram uma 
independência maior em relação ao ELS e adotaram atuação mais radicalizada. Assumiram 
uma característica mais islamista para, segundo analistas, conseguirem voluntários que as 
financiem. 
  
Movimento Islâmico Ahrar al-Sham — Já foi conhecido pelo nome de Frente Síria Islâmica. 

Menor que a FSIL, é integrado por facções islâmicas variadas e tidas como nem muito 
moderadas nem muito radicais. Destaca-se por ser um grupo bem organizado nos locais onde 

está estabelecido, com um sistema de propaganda eficiente, pequenas organizações civis que 
prestam ajuda humanitária à população e escolas de orientação muçulmana. Esses braços 
sociais e educativos lhes garantem sustentação popular. Em algumas cidades sírias, o grupo 
tem forte influência nas comunidades. Costuma dizer que, numa eventual chegada dos 
rebeldes ao poder, optariam por um governo de fundamento islâmico, mas moderado. 
  
Frente al-Nusra — É a facção rebelde que tem se destacado mundo afora pela imagem 

extremista. Seus integrantes são veteranos de guerra do Afeganistão e do Iraque. Em abril, 
jurou fidelidade à Al-Qaeda, o que provocou temor na comunidade internacional. Oito meses 
depois, os EUA a definiram como um grupo terrorista. Provavelmente seja ela o principal 
empecilho para conter a possível ajuda mais efetiva dos americanos, que temem sua influência 
junto à população e aos outros grupos rebeldes. 
 
Fonte: Zero Hora. [Portal]. Disponível em: 

<http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/mundo/noticia/2013/05/a-luta-sem-tregua-na-
siria-aumenta-abismo-entre-grupos-4142387.html>. Acesso em: 20 maio 2013. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.


