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Resumo 

 

COSTA, R. P. Uma história da Síria do século XXI para além do sectarismo religioso. 

2016. 136 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

Esta pesquisa objetiva produzir uma narrativa histórica da Síria com ênfase no período 

de 2000 até 2011. O interesse é investigar como se formou a oposição política ao 

regime de Baššār al-ʼAsad durante a primeira década do século XXI e quais as relações 

dessa oposição política com a atual insurreição síria, que se iniciou em 2011, 

verificando as origens dessa oposição nos anos anteriores à ascensão de Baššār al-ʼAsad 

à presidência. A primeira parte conta como se organizaram grupos políticos na Síria 

desde o final do século XIX até o final do século XX. A segunda parte narra a ascensão 

de Baššār al-ʼAsad ao poder no ano 2000 e sua relação com os grupos oposicionistas 

durante toda a década de 2000 a 2010, e constitui o cerne da investigação. A terceira 

parte narra como a insurreição síria tomou forma ao longo do ano de 2011, iniciando-se 

de forma pacífica e evoluindo para o confronto armado. Para a composição da narrativa, 

a maior variedade possível de fontes de informação foi analisada com a finalidade de 

trazer informações atualizadas e de diversos pontos de vista: buscamos organizar os 

fatos, narrá-los de maneira concisa e indicar suas fontes. Apresentamos como resultado 

de nossa investigação uma história social, combinando narrativas acadêmicas, 

historiográficas, políticas e artísticas para produzir um texto informativo e respeitoso 

que contribua com o debate acerca da história da Síria, sua cultura e sua sociedade. 

 

Palavras-chave: Síria, história, cultura, sociedade 
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Abstract 

 

 

COSTA, R. P. A history of Syria of the twenty-first century beyond religious 

sectarianism. 2016. 136 f. Dissertation (Master Degree) - Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

This research aims to produce a narrative history of Syria, with emphasis on the period 

from 2000 to 2011. Our main interest is to investigate how the political opposition to 

the regime of Baššār al-ʼAsad was formed during the first decade of this century; and 

the relations of that political opposition to the current Syrian uprising, which began in 

2011, verifying the origins of the opposition in the years before the rise of Baššār al-

ʼAsad to the presidency. In the first part, we explain how political groups in Syria 

organized themselves since the late nineteenth century to the late twentieth century. In 

the second part, which constitutes the core part of this research, we present the rise of 

Baššār al-ʼAsad to power in 2000 and its relationship with the opposition groups 

throughout the decade. The third part shows the Syrian uprising taking shape along the 

year 2011, beginning peacefully and evolving into armed confrontation. For the 

composition of the narrative, the widest variety of sources of information was analyzed 

in order to bring up to date information and different points of view: we sought to 

organize the facts, narrate them concisely and indicate their sources. We present as a 

result of our investigation a social history, combining academic, historiographical, 

political and artistic narratives to produce an informative and respectful text to 

contribute to the debate about the history of Syria and its culture and society. 

 

Keywords: Syria, history, culture, society. 
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Transliteração 

Os nomes árabes já consagrados em língua portuguesa não serão 

transliterados, como os nomes das cidades de Damasco, Alepo e Beirute. Os nomes de 

autores que constam na bibliografia como fontes também não serão transliterados.  

Todos os demais nomes próprios e termos árabes serão transliterados 

de acordo com o artigo Para uma Romanização Padronizada de Termos Árabes em 

Textos de Língua Portuguesa, por Safa Abou-Chahla Jubran (2004). 

 

 

 

                                                           
1
 (quando pronunciado entre duas vogais; quando não pronunciado, não será transliterado) 

Letra Transliteração 

 ā ي - ا
 b ب

 t ث
 ṯ ث
 j ج

 ḥ ح
 ḫ خ
 d د

 ḏ ذ
 r ر
 z ز

 s ش
 š ش
 ṣ ص

 ḍ ض

 ṭ ط
 ḍ ظ

 ʿ ع
 ġ غ
 f ف

 q ق
 k ك
 l ل

 m م
 n ن
 h ي

 ū (vogal longa) /w (semiconsoante) و
ٌ ī (vogal longa) /y (semiconsoante) 

 ʼ ء

 t  ة
1
  

  ُ  u   ُ  a   ُ  i 
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Guia de pronúncia para a transliteração 

 

Consoantes e semiconsoantes 

b  como o b do português bar 

t  como o t do português taco 

ṯ   como o th do inglês think 

j   como o j do inglês jam 

ḥ  como o h do inglês heart, 

pronunciado de forma enfática 

ḫ  como o j do espanhol Javier 

d  como o d do inglês dad 

ḏ  como o th do inglês them 

r  como o r do português arara 

s  como o s do português sal, ou o 

dígrafo ss no português assim 

š  como o sh do inglês shine 

ṣ  como o s do português sol, ou do 

inglês saw 

ḍ  como o d do inglês dock 

ṭ  como o t do inglês talk ou do 

português toco 

ḍ  como o th do inglês thorough  

ʿ  como o breve som entre os dois a do 

português brasileiro caatinga 

ġ  como o r no francês parisiense Paris 

q  como o c no inglês core ou cough 

k  como o k no inglês key ou o c em cat 

l  como o l do inglês lack 

m  como o m do inglês mock  

n  como o n do inglês noon 

h  como o h do inglês behaviour 

ʼ  parada glotal como a que se faz para 

(não) pronunciar o h no inglês hour. 

w como o w do inglês war 

y  como o breve y que se pronuncia 

antes da primeira sílaba no inglês 

university 

Vogais 

ā  como o primeiro a de casa 

a  como o segundo a de casa 

ū  como o u de urso 

u  como o u de tulipa 

ī  como o í de açaí 

i  como o i de caritê 
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1 – Introdução 

O objetivo de nosso trabalho é apresentar uma história da Síria com 

ênfase no período de 2000 até 2011, por meio da análise bibliográfica das publicações 

acadêmicas que têm como tema a vida social e política daquele país. Nosso foco 

especial de interesse são os atores políticos oposicionistas e governistas durante a 

primeira década do século XXI, para analisar a participação política desta oposição 

durante as manifestações de 2011. Para tanto, apresentaremos a formação da oposição 

política ao regime de Baššār al-ʼAsad durante a primeira década do século XXI; quais as 

relações dessa oposição política com a atual insurreição síria, que se iniciou em 2011; e 

as origens dessa oposição nos anos anteriores à ascensão de Baššār al-ʼAsad à 

presidência.  

Na primeira etapa, buscamos reunir um número considerável de 

fontes, que fossem representativas dos pontos de vista da oposição e que tratassem de 

diversos assuntos relativos à Síria. Essa tarefa inicialmente não se provou fácil, pois a 

literatura acadêmica especializada sobre a Síria era, e ainda é, de difícil acesso no Brasil 

e quase inexistente em língua portuguesa. O material mais atualizado e mais variado 

estava disponível em língua inglesa e língua francesa, porém nem sempre com 

possibilidade de ser adquirido no Brasil ou acessível pela internet. Uma vez superada a 

dificuldade de construir um conjunto representativo de referências bibliográficas e 

reunido todo o material possível de ser adquirido, realizamos uma abrangente pesquisa 

bibliográfica que nos trouxe contato com diversas narrativas a respeito da Síria.  

A maioria das publicações adquiridas em línguas inglesa e francesa 

centralizavam a sua análise em alguns poucos temas. Estes eram: a política externa da 

Síria para os EUA e para a região do Oriente Médio, o presidente Ḥāfiḍ al-ʼAsad, a 

comparação entre Ḥāfiḍ e Baššār al-ʼAsad, o partido Baʿaṯ e a Irmandade Muçulmana 

na Síria. Havia poucos artigos e trabalhos sobre a oposição síria secular e a atuação 

dissidente de artistas e intelectuais; a Irmandade Muçulmana era a oposição ao regime 

mais evidente nas publicações acadêmicas. A partir da insurreição de 2011, o interesse 

sobre a Síria aumentou exponencialmente na comunidade acadêmica internacional; 

multiplicaram-se as publicações sobre o assunto, que buscavam explicar a origem das 

manifestações e discutir seu futuro.  

Realizada a pesquisa bibliográfica, constatamos que a insurreição de 

2011 é explicada de diferentes formas por historiadores, observadores internacionais, 

economistas, membros da elite política governista e oposicionista e por ativistas cuja 
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participação política tornou-se pública no início deste ano, durante as primeiras 

manifestações, os quais constituem as fontes deste trabalho. Entre eles, outras causas 

além do sectarismo religioso eram evidenciadas como os disparadores da insurreição em 

2011, como o conflito entre as elites governista e oposicionista, a corrupção nos 

diversos níveis de funcionalismo público e a violência dos serviços de segurança contra 

alvos civis. A continuidade da pesquisa nos poucos artigos que tratavam de outros 

aspectos sobre a Síria nos levou a um alcance bibliográfico maior, que propunha outras 

explicações e representava em seu discurso fatos e figuras importantes para a história da 

Síria além de Baššār al-ʼAsad e Ḥāfiḍ al-ʼAsad e da política externa. Essas publicações 

mostraram ser um material acadêmico de grande interesse analítico pelo fato de que, 

juntas, elas tornam possível visualizar diferentes aspectos da Síria além daqueles mais 

representados na historiografia, como os contextos cultural, social e político nos quais 

se desenvolveram as diferentes oposições sírias ao regime. 

A onipresença de Baššār e Ḥāfiḍ al-ʼAsad como personalidades 

centrais da historiografia síria certamente não é gratuita, e não pretendemos defender a 

ideia de que é possível narrar uma história da Síria sem falar sobre eles. Da mesma 

maneira, compreendemos a importância da política externa e regional para a Síria; 

contudo, este não é um trabalho sobre política externa, e este tema será abordado de 

forma marginal, apenas na medida em que for necessário para complementar as 

informações que irão se concentrar sobre o tema principal da pesquisa, que é a descrição 

da formação dos grupos oposicionistas na Síria do século XXI. Ao abordar a sensível 

questão do sectarismo religioso, buscamos não utilizá-la como categoria de análise ou 

como explicação para os fatos, mas narrá-lo como um fenômeno que é consequência de 

escolhas políticas, e não causa.  

Este trabalho se organiza em três partes e foi realizado para alcançar 

uma compreensão das visões emitidas pelos indivíduos que participam da política. 

Tanto as visões políticas como a maneira de expressá-las são fruto de um sistema 

educacional que permite que os indivíduos saibam ler, escrever, publicar materiais, 

promover suas imagens como ativistas políticos, produzir opiniões e veiculá-las sob a 

forma de discurso acadêmico, historiográfico ou artístico. A primeira parte relata a 

história do desenvolvimento dos grupos políticos na Síria desde a segunda metade do 

século XIX até o final do século XX, tendo como fio condutor a expansão do sistema de 

educação, dos transportes e da comunicação em massa, e o consequente aumento do 

debate público e da produção cultural e artística dissidente sobre a política. A finalidade 
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dessa abordagem é familiarizar o leitor com o ambiente político na Síria ao final dos 

anos 1990 e contextualizar as mudanças que vieram a partir do início do novo século. A 

segunda parte narra a ascensão de Baššār al-ʼAsad ao poder no ano 2000 e como se 

articularam os diversos grupos oposicionistas em um ambiente político autoritário. 

Procuramos detalhar quem eram esses grupos, quais eram suas demandas e quais eram 

as suas possibilidades de se manifestar em um clima de repressão. A terceira parte narra 

os eventos do levante sírio de 2011, iniciado como uma série de manifestações pacíficas 

que evoluíram para uma insurreição armada em menos de seis meses. Terminamos 

nossa narrativa junto com o ano de 2011. No momento em que se escreve, o conflito 

continua a devastar o país e provocar a morte de milhares de pessoas e uma crise 

humanitária de nível catastrófico. 

As fontes de informação utilizadas para a composição deste trabalho 

têm diversas origens. A primeira pesquisa realizada foi acerca da existência de 

historiografia em língua portuguesa sobre a Síria e poucas fontes foram encontradas. 

Em seguida, adquirimos livros publicados no âmbito da academia e da universidade em 

língua estrangeira, e após ampliamos as fontes para além do livro e do artigo acadêmico, 

incluindo referências filmográficas, obras literárias e publicações de autores que 

estabeleceram residência ou conduziram trabalho de campo na Síria durante os períodos 

mais recentes, bem como material disponibilizado por ativistas em sites como YouTube 

que incluímos como forma de compensar a impossibilidade de visita ao país, devido às 

condições de instabilidade política. Curiosamente, devido à mesma instabilidade 

política, o número de publicações acadêmicas e de produções artísticas sobre a Síria 

aumentou consideravelmente desde o início desta pesquisa. Alguns autores conseguiram 

lançar seus livros no próprio ano de 2011, e livros específicos sobre a insurreição síria 

começaram a aparecer a partir do início de 2012, bem como artigos científicos, 

relatórios de grupos de direitos humanos e debates transmitidos pela internet entre 

outras fontes.  

O livro Hafez el-Assad: O percurso de um combatente, de Lucien 

Bitterlin, impresso em 1998, termina sua narrativa no final dos anos 1980 e, 

desempenhando seu papel de material propagandista, apresenta uma visão idealizada do 

regime sírio e de seu governante à época. Apesar de sua visão parcial do regime ʼAsad, 

é uma fonte importante por se tratar de um material contemporâneo ao antigo presidente 

sírio. Este material nos oferece um interessante contraste com o trabalho Ambiguities of 

Domination, da professora de ciência política Lisa Wedeen, da Universidade de 
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Chicago, o qual constitui um estudo sobre a cultura do espetáculo durante os anos Ḥāfiḍ 

al-ʼAsad, além dos símbolos e retórica que o formam. Sobre os aliados do regime entre 

a elite religiosa, é importante destacar o trabalho de Thomas Pierret, que é pesquisador 

da área de Estudos Islâmicos e Médio-orientais na Universidade de Edimburgo. Sua 

obra Baas et Islam en Syrie: La dynastie Assad face aux oulémas é nossa principal fonte 

sobre os homens de religião considerados apolíticos, suas atividades beneficentes, suas 

redes e sua complexa relação de parceria com o regime. A respeito da questão da 

mulher, os artigos da cientista política Rania Maktabi, pesquisadora da Universidade de 

Oslo, são algumas das poucas fontes atualizadas sobre os avanços e retrocessos na 

legislação que envolve os direitos da mulher na Síria. 

A respeito da economia e da política, a obra Business Networks in 

Syria é nossa principal fonte sobre os problemas que envolvem a economia e a iniciativa 

privada no país, e sobre como se formam as redes que conectam o regime aos 

empresários mais privilegiados, e que dão a estes acesso aos melhores negócios devido 

aos laços de parentesco ou lealdade. Seu autor, o economista sírio Bassam Haddad, é 

diretor do Programa de Estudos do Oriente Médio e Professor Associado ao 

Departamento de Relações Públicas e Internacionais na Universidade George Mason, e 

professor visitante na Universidade de Georgetown, e também co-fundador e co-editor 

do ezine Jadaliyya e membro do comitê editorial do Middle East Report. Entre as fontes 

sobre questões políticas, o livro Power and Policy in Syria, de Radwan Ziadeh, 

constituiu uma importante fonte por nos oferecer um ponto de vista deste membro da 

oposição política, o qual é analista sênior no Centro Árabe em Washington D.C. e 

professor visitante no Centro para o Estudo de Direitos Humanos na Universidade de 

Colúmbia.  

Entre os mais importantes materiais pesquisados está o blog Syria 

Comment, publicado desde 2004 pelo professor de História do Oriente Médio e 

especialista em estudos sírios Joshua Landis, uma das principais fontes a respeito da 

oposição síria secular e suas articulações políticas durante a década de 2000 a 2010. 

Além de Landis, também utilizamos o artigo Divided they Stand – An Overview of 

Syrian Political Opposition, do pesquisador Aron Lund, para uma análise desta 

oposição secular e sua relação com os grupos responsáveis pelas manifestações durante 

a insurreição de 2011, conhecidos como Comissões de Coordenação Local ou 

tansīqiyyāt. Sobre a oposição islâmica, a obra Ashes of Hama do pesquisador Raphaël 

Lefèvre, do Carnegie Middle East Center, constituiu uma fonte importante sobre a 
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Irmandade Muçulmana, sua história na Síria, suas divisões ideológicas internas e sua 

oposição ao regime ʼAsad. 

Ainda sobre as manifestações, utilizamos como fonte o relato de 

jornalistas sírios e estrangeiros presentes no país. O livro Revolt in Syria: eye-witness to 

the uprising, do jornalista irlandês Stephen Starr, descreve as suas impressões sobre a 

insurreição da perspectiva de um jornalista que viveu em Damasco e em outros lugares 

na Síria desde 2007 até 2012, quando deixou o país por questões de segurança. Outra 

fonte importante sobre os protestos durante o ano de 2011 é Samar Yazbek, jornalista e 

escritora síria. A atividade de Yazbek como escritora abrange grande variedade de 

gêneros: romances, contos, roteiros de filmes, teledramaturgia e crítica de cinema e TV. 

Apesar de pertencer, como Baššār al-ʼAsad, ao secto alauíta, participou dos protestos 

contra o regime em 2011, quando também foi obrigada a deixar a Síria por questões de 

segurança. Seu livro A woman in the crossfire, escrito em forma de diário, é uma fonte 

de importância para acompanhar o primeiro semestre da insurreição de 2011 e seus 

desenvolvimentos dentro da Síria. 

Além do material escrito, buscamos também incluir a maior 

quantidade possível de material filmográfico, sob forma de videoclipes e filmes de curta 

e longa-metragem de diversos gêneros, documentários ou ficcionais. Sobre os 

documentários, consideramos importante mencionar a contribuição do curta-metragem 

Inundação no País do Baath, de ʿUmar ʼAmīrālāy, para compreender a modernização 

na Síria após o ano 2000; além desses, os longa-metragens Retorno a Homs, de Ṭalāl 

Dirkī, e Água Prateada, de Wiʼām Bidirḫān e ʼUsāma Muḥammad, oferecem um vasto 

conjunto de imagens da cidade de Ḥumṣ durante a guerra. A decisão de utilizar filmes 

ficcionais, como os longas A mãe, de Bāsil al-Ḫaṭīb e Quatro Horas no Paraíso, de 

Muḥammad ʿAbd al-ʿAzīz, veio do fato de que estas narrativas estão diretamente 

conectadas à insurreição de 2011 e apresentam ponto de vista contrastante a respeito 

desta, embora ambas tenham sido realizadas pela produtora estatal de cinema. Assim, a 

partir desta variedade de fontes, obtidas nas diversas áreas do conhecimento, buscamos 

elaborar uma narrativa sobre a Síria do século XXI, que apresentamos a seguir. 
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2 – A Síria nos séculos XIX e XX 

2.1 – A Síria e o renascimento cultural árabe 

A população da Síria caracteriza-se pela diversidade religiosa e étnica. 

As diferenças religiosas, tribais e linguísticas foram preservadas e fortalecidas pelo 

isolamento provocado pela falta de uma autoridade central, pelas comunicações 

deficientes e difícil acesso aos vales e montanhas onde se concentravam as minorias, 

como al-Lāḏiqiyya e as-Suwaydāʼ, pelo menos até a ocorrência da Primeira Guerra 

Mundial. Antes disso, a autoridade do Império Otomano raramente se estendia além da 

costa, dos vales dos rios e planícies mais acessíveis, tradicionalmente habitados pelas 

maiorias religiosas e nacionais: os árabes sunitas – 68,7% da população (VAN DAM, 

2011:1). As linhas que demarcam o território que hoje se chama Síria foram fixadas 

pela primeira vez na década de 1920 pelo Mandato Francês e alteradas pela última vez 

por ocasião da invasão israelense no ano de 1967. 

Antes de existir como um estado delimitado por fronteiras, ela já 

existia como uma entidade simbólica, de demarcação territorial menos definida, desde a 

primeira metade do século XIX, quando o movimento de reavivamento da língua árabe 

começou a tomar forma com a conquista do Levante por ʼIbrāhīm Bāšā. A partir da 

segunda metade do século, novas cidades passaram a concentrar a atividade econômica, 

como Beirute, que se tornou o principal porto do Levante, substituindo Saida e Acra; e 

as velhas cidades, como Damasco, se ampliaram e foram dominadas por armazéns, 

bancos, jardins públicos, e novos bairros construídos além das muralhas das antigas 

cidades, quando tais muralhas ainda existiam (HOURANI, 2006:389-90). ʼIbrāhīm Bāšā 

promoveu a expansão do sistema de ensino e de comunicações, além da implementação 

do ensino da língua árabe nas escolas, o que contribuiu para a criação de uma cultura 

escrita árabe que, no final do século XIX, tomou a forma de um explícito nacionalismo 

árabe (HOURANI, 2005:276-7). Ao lado das escolas do governo, existiam também 

escolas missionárias católicas e protestantes, que ofereciam educação para cristãos e, 

mais tarde, para muçulmanos; de acordo com Albert Hourani, a Universidade 

Americana de Beirute teve suas origens no Colégio Protestante Sírio em Beirute, 

fundado em 1866, e era considerado o ápice do ensino à época. Beirute se tornou, junto 

com o Cairo, um dos centros editoriais mais importantes para a língua árabe; ambos 

publicavam, além dos livros escolares e das enciclopédias, um grande número de 

periódicos (HOURANI, 2006:398). As décadas de 1860 e 1870 foram décadas de 

liberdade de expressão no Levante; muitos autores de origens comunitárias e religiosas 
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variadas publicavam suas ideias críticas científicas e políticas (HOURANI, 2005:278-

9). Este período é conhecido pelo esforço consciente dos autores em adaptar conteúdos 

do inglês e do francês para o árabe e também produzir uma cultura escrita nesta língua, 

por meio da qual queriam expressar a consciência que tinham de si mesmos e de seu 

lugar no mundo (HOURANI, 2006:400). 

Ainda não havia uma separação nítida entre as entidades territoriais 

“Síria” e “Líbano”; contudo, o aumento da atividade econômica e consequente 

crescimento da presença europeia em Beirute passou a despertar ressentimento, devido 

ao descontentamento com as políticas otomanas e aos interesses europeus a que 

visavam, e em 1860, uma guerra civil provocou um massacre de cristãos em Damasco, 

que levou à intervenção estrangeira e a criação de um regime especial para o Líbano 

(HOURANI, 2006:366). Conforme narra Hourani, em 1861, Ḫalil al-Ḫūrī – um dos 

primeiros jornalistas árabes – escreveu um pequeno livro sobre “as ruínas da Síria”; 

desde esse tempo, o nome “Síria” começa a ser usado por muitos nacionalistas para 

designar o estado que abrange “desde as montanhas Taurus até o deserto do Sinai, e 

uma comunidade que incluía cristãos e muçulmanos, drusos e judeus, cooperando tão 

plenamente que já não importava qual era a maioria e qual era a minoria” (HOURANI, 

2005:290). Em 1875, alguns jovens cristãos cobriram Beirute de cartazes convocando o 

povo árabe à união, “pedindo a autonomia da Síria em união com o Líbano, o 

reconhecimento do árabe como língua oficial e a remoção de restrições à expressão e ao 

conhecimento” (HOURANI, 2005:289). A cultura escrita desse período, portanto, 

apesar de começar a fazer existir uma cisão entre Síria e Líbano, também produziu 

diversas ideias relacionadas à ideia de “unidade árabe”, que seriam reproduzidas nos 

meios políticos da Síria independente, após 1946. 

No início do século XX, o movimento dos Jovens Turcos realizou 

melhorias nos governos provinciais locais, por meio da expansão da educação, reforço 

da segurança pública e realização de obras, como a estrada de ferro do Hedjaz, que foi 

estendida de Damasco a Medina. Essas reformas estruturais vinham acompanhadas de 

uma ancoragem nacionalista que tinha a língua turca como objetivo, o que acabou por 

gerar uma reação de fortalecimento dos nacionalismos regionais, como o nacionalismo 

árabe, nacionalismo armênio e o nacionalismo curdo (HOURANI, 2005:296). A partir 

de 1906, passou a ser possível discutir publicamente os problemas da política: “Os 

jornais podiam ser publicados livremente: nos anos de 1908 a 1914, cerca de sessenta 

jornais (a maioria de curta duração) apareceram em Beirute, e cerca de quarenta em 
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Bagdá” (HOURANI, 2005:294). Os árabes muçulmanos das grandes cidades da Síria 

passaram a frequentar as escolas otomanas para serem treinados como oficiais e 

funcionários, além de aprenderem árabe clássico e línguas estrangeiras, e após, seriam 

absorvidos nos quadros imperiais. Nos anos imediatamente anteriores a 1914, os jovens 

árabes formados por esse sistema de educação, que haviam adquirido consciência 

política através de uma cultura escrita prolífica nas grandes cidades árabes do início do 

século XX, como o Cairo, passaram a formar grupos de discussão e ação política em 

busca da independência do Império Otomano e dos turcos, vistos como os responsáveis 

pelo atraso e estagnação das províncias árabes. A proposta desses grupos era a 

conclamação à união entre todos os árabes muçulmanos para que juntos se desligassem 

do Império Otomano e vivessem sob um governo árabe e islâmico, conclamando 

cristãos e judeus árabes a perseguir o mesmo objetivo (HOURANI, 2005:299). 

Nem todos os que falavam árabe, porém, concordavam com este tipo 

de formulação; havia os que encontravam alento na ideia de uma Síria secular, em uma 

“nação síria com uma unidade dada pela natureza e reforçada pela história”, que ainda 

não tivera unidade social e política por nunca ter tido um governo nacional que 

trabalhasse para o interesse do povo (HOURANI, 2005:300). Os nacionalistas cristãos 

de tendências mais seculares defendiam uma ideia de estado à semelhança dos estados 

modernos europeus, enquanto muitos árabes muçulmanos que defenderam a revolta do 

šarīf
2
 de Meca contra o Império Otomano em 1916 acreditavam que a família do šarīf 

deveria ser a família real dos árabes. A Grã-Bretanha, por sua vez, apoiou a causa de 

Fayṣal, filho do šarīf de Meca, durante a Primeira Guerra Mundial, com recursos morais 

e materiais. Ao final da guerra, a Grã-Bretanha não tinha condições de cumprir todas as 

suas promessas diplomáticas, e Fayṣal reinou na Síria por um ano, de 1919 a 1920, até 

que os franceses colocassem um fim em seu reinado para impor o projeto do Mandato 

Francês sobre a Síria e o Líbano, um sistema de administração colonial para os 

territórios liberados do Império Otomano que havia sido decidido no Tratado de 

Versalhes. O Mandato estabelecia o reconhecimento provisório de sua independência do 

Império, ao mesmo tempo em que os sujeitava à assistência por um estado encarregado 

(HOURANI, 2005:300-5). 

No caso da Síria, sob o Mandato Francês, as lealdades sectárias foram 

estimuladas para prevenir e suprimir a ascensão do nacionalismo árabe. Os franceses 

dividiram o território do Mandato em diversos estados: em 1920, foram criados os 

                                                           
2
 šarīf: literalmente, “descendente do profeta” 
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estados de Damasco, Alepo, Monte Alauíta, e o Grande Líbano, o qual foi o primeiro a 

atingir a independência e se tornar o moderno Líbano; em 1921 foram criados o estado 

de Monte Druso e o sanjak
3
 autônomo de Alexandretta, atual Hatay. A percepção dos 

franceses era a de que os principais propagadores e beneficiários do nacionalismo árabe 

eram as elites urbanas, e o estímulo de lealdades sectárias tinha o objetivo de evitar a 

aliança dessas elites com as populações rurais (VAN DAM, 2011:1-4). Esses estados 

foram todos reincorporados à Síria durante o processo de independência em 1946 

(LEFÈVRE, 2013:66). 

É importante lembrar que a Síria, neste período, não tem a educação 

pública universalizada e nem bons sistemas de comunicação viária entre as cidades – a 

maior parte das pessoas que vivem nesse país não tem acesso a participar do debate 

político e social que se coloca nos jornais e sociedades políticas. Nem mesmo o acesso à 

educação militar é amplamente acessível, mas apenas destinado às elites das 

comunidades rurais e tribais. Para as elites urbanas, o Império havia criado as escolas 

secundárias chamadas tajhīz
4
 para o ingresso nos altos cargos governamentais; muitos 

jovens da elite também frequentavam escolas francesas, britânicas e americanas que 

vieram com as missões estrangeiras do século XIX.  Na primeira década do século XX, 

a cidade de Damasco dispunha de escolas primárias e secundárias, públicas e 

particulares, para serviço civil e militar, bem como escolas para mulheres 

(PROVENCE, 2005:11). Com a chegada do Mandato, muitos membros das elites 

urbanas passaram a estudar em escolas missionárias estrangeiras, que davam acesso a 

uma língua europeia e à possibilidade de continuar os estudos na França ou Inglaterra. 

Era raro que algum jovem das elites damascenas se interessasse pela carreira militar, 

visto que esta era principalmente uma maneira de buscar ascensão social, da qual não 

necessitavam. O número de escolas públicas aumentou durante o período do Mandato e 

a frequência às escolas primárias cresceu principalmente entre os filhos de pequenos 

comerciantes e lojistas. O próprio tajhīz Maktab ʿAnbar, que era a única escola 

secundária preparatória que existia em Damasco desde o tempo do Império Otomano 

para o emprego nos altos cargos governamentais e para o acesso à educação superior; 

mesmo com a chegada dos colégios estrangeiros, manteve seu prestígio entre as elites 

como instituição de educação de qualidade. Apesar disso, o ensino estava longe de ser 

                                                           
3
 sanjak: divisão provincial otomana 

4
tajhīz: preparação 
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universalizado e a abjadização
5
 funcional era restrita às elites (KHOURY, 1997:279). 

Havia menos de 40 mil alunos matriculados em todas as instituições públicas e privadas 

da Síria em 1933, o que constituía 2% da população (KHOURY, 1997:333nt5). 

Já os jovens oriundos das camadas rurais modestas raramente 

frequentavam as escolas civis; estes eram direcionados para a escola militar otomana em 

Damasco, a qual lhes oferecia uma possibilidade de carreira no exército otomano. 

Assim, era vantajoso para o governo mandatário francês manter este procedimento para 

estimular a rivalidade já existente no período otomano entre elites urbanas e o 

campesinato de maneira a conter movimentos nacionalistas. Segundo Santiago Pali,  

Os franceses, desde a ocupação de 1920, concederam autonomia política ao Monte 

Druso e ao Monte Alauíta, as bases das comunidades drusa e alauíta. O 

estabelecimento de sistemas de educação comunal separados pela administração 

colonial francesa e o recrutamento das minorias para o corpo de oficiais do 

exército com o fim de suprimir os levantes nacionalistas sunitas foram fatores que 

exacerbaram as tensões comunitárias (PALI, 1981: 596).
6
 

  

Além disso, os franceses favoreceram o recrutamento militar de 

destacamentos especiais entre alauítas, drusos, curdos, circassianos e outras minorias, 

em geral de origem camponesa, para formar as Troupes Spéciales du Levant. Esses 

destacamentos foram utilizados para conter as revoltas que eclodiram durante os anos 

1920 e 1930 em todo o território do Mandato. Os oficiais franceses justificavam a 

violência como forma de administração colonial de maneira a fazer crer que as lutas de 

resistência eram, na verdade, lutas entre um pequeno grupo de chefes feudais que 

objetavam às reformas iluministas trazidas pelo Mandato. Quando as lutas de resistência 

se espalharam pelo país, o poder mandatário caracterizou todos os que nela se 

envolveram como “bandidos”, “feudalistas drusos” ou “extremistas”. Essas tentativas de 

rebelião foram reprimidas pela França com tropas recrutadas entre minorias, a exemplo 

da Grande Revolta Síria de 1925, iniciada na região de Monte Ḥawrān e reprimida com 

a utilização de tropas circassianas recrutadas alhures (PROVENCE, 2005: 27-9). O 

relatório do Alto Comissariado do Mandato justifica, assim, a sua presença na Síria 

como um veículo do progresso: 

É preciso, então, flexibilidade e, ao mesmo tempo, uma prudência extremas, 

dificilmente compatíveis com a pressa onde cada um há de ver as populações, que 

                                                           
5
 Abjad ou consonantário é o sistema de escrita árabe, que se diferencia do alfabeto. Seu nome deriva dos 

sons dos formatos das quatro primeiras letras do consonantário: a (ا), b (ب), j (ج) e d (د). 
6
 Los franceses, desde la ocupación de 1920, concedieron autonomía política a Jabal Duruz y a Jabal 

Ansariyya, as bases de las comunidades drusas e 'alawi. El establecimiento de sistemas de educación 

comunal separados por la administración colonial francesa y el reclutamiento de las minorías para el 

cuerpo de oficiales del ejército con el fin de suprimir los levantamientos nacionalistas sunnitas fueron 

factores que exacerbaron las tensiones comunales. 
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vêm a nós testemunhando uma inteira confiança, entrarem nas vias do progresso, da 

civilização moderna, da paz e da liberdade (HAUT COMMISSARIAT, 1922:1).
7
  

 

A oposição política à dominação francesa é proibida, da mesma forma 

que qualquer ideologia que defenda a descolonização e o fim do domínio francês. 

Assim, a oposição política se articula em segredo na Síria e as ideias de nacionalismo 

árabe expandiram-se para as outras classes sociais além da elite durante o período 

entreguerras. Isso se deveu, em grande parte, à expansão, ainda que tímida, do sistema 

educacional, trazendo a oportunidade de contato com ideias nacionalistas e da promoção 

de reuniões e conferências.  Nesse sentido, as elites mais tradicionais na Síria estavam 

organizadas em uma frente de partidos e associações: o Bloco Nacional, cuja posição 

junto à administração otomana lhes garantiu o privilégio de constituir a classe 

dominante e proprietária de terras na Síria também durante a época do Mandato. Daí, 

sua opção por tentar conseguir a libertação da Síria por meio da negociação e da não-

violência. O Bloco Nacional tornou-se “a coalizão predominante de partidos e facções 

trabalhando pelo objetivo comum de assegurar a independência à Síria” (ROGAN, 

2009: 240). 

O Bloco Nacional não obteve nenhum ganho por meio da “cooperação 

honorável”; ao contrário, começou a ver sua popularidade decair em meados dos anos 

1930, principalmente entre a juventude nacionalista, que passou a sair de seu círculo de 

influência em busca de outras referências – estudantes de direito, jovens advogados e 

estudantes secundários eram a maior parte da composição da massa em protestos, 

greves e boicotes durante os anos 1930 em Damasco (KHOURY, 1997:280). Alguns 

desses jovens sírios organizaram uma reunião em 1933, na aldeia libanesa de Qarnāyil, 

com mais de 50 líderes estudantis e jovens bacharéis de todo o mundo árabe: Síria, 

Líbano, Transjordânia, Palestina e Iraque, com o objetivo de coordenar o movimento de 

independência nacional em todo o mundo árabe, e formaram a Liga de Ação Nacional 

(ʿUṣbat al-ʿAmal al-Qawmī). A preferência pela palavra “qawmī
8
” deixava entrever a 

orientação pan-arabista da Liga em oposição ao Bloco Nacional, que utilizava o termo 

“waṭanī”
9
 para designar o nacionalismo como sentimento de vínculo com o local de 

nascimento (KHOURY, 1997: 280). A Liga era formada pelas partes mais pobres de 

                                                           
7
 Il y faut donc une souplesse et, em même temps, une prudence extrêmes, difficilement compatibles avec 

la hâte où chacun est de voir les populations qui sont venues à nous em témoignant d‟une si entière 

confiance, entrer dans les voies du progrès, de la civilisation moderne, de la paix et de la liberté. 
8
 qawmiyya – traduz-se “nacionalismo”, como um sentimento ancorado à língua materna. 

9
 waṭaniyya – traduz-se “nacionalismo”, como um sentimento de apego ao território ou local de 

nascimento. 
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famílias da elite – mas não deixava de ser uma organização elitista. Diferentemente do 

Bloco Nacional, a Liga era influente politicamente apenas nas instituições que estavam 

em seu reduto: as escolas, a faculdade de direito, o tajhīz. Não tinham muito apelo 

político fora desses lugares, e apesar de suas propostas socialistas e 

desenvolvimentistas, não tinham conexões com as classes sociais menos abastadas. Já 

os líderes mais experientes do Bloco Nacional, um misto de políticos e patrões 

tradicionais, preservaram seus laços com os líderes comunitários mais populares como 

šuyūḫ
10

 e comerciantes de classe média. A maior parte dos membros da Liga foi 

cooptada pelo Bloco Nacional durante o período entreguerras, quando a liderança do 

Bloco percebeu o potencial do movimento estudantil. Outros membros, por sua vez, 

continuaram a dar forma ao ideal pan-arabista contribuindo para a fundação do partido 

Baʿaṯ (KHOURY, 1997:282-6). O tajhīz Maktab ʿAnbar foi central na formação de 

intelectuais como Ṣalāḥ ad-Din al-Bīṭār, que lá foi aluno, e Mīšīl ʿAflaq, que estudou 

em um colégio cristão em Damasco. Ambos se formaram em Paris; ambos eram 

oriundos da mesma vizinhança rica damascena de al-Maydān, e ambos voltaram a 

Damasco para lecionar no tajhīz e, mais tarde, fundar o partido Baʿaṯ (KHOURY, 

1997:334nt11).  

A dominação estrangeira - otomana e mais tarde francesa – também 

fez emergir ideias de dissidência política entre grupos que tinham no islã a base da 

política anticolonialista. Durante o século XIX, em todo o território otomano foram 

fundadas jamāʿāt
11

 – associações ou sociedades que se dedicavam a arrecadar doações 

para obras de caridade. A Irmandade Muçulmana síria teve suas origens nessas 

sociedades, a princípio fragmentadas pelo país. Algumas delas eram influenciadas pelos 

intelectuais islâmicos reformistas do século XIX, como Muḥammad ʿAbduh e Rašīd 

Riḍā, cujo objetivo não era apenas um projeto intelectual, mas também político: adaptar 

o islã aos tempos modernos e promovê-lo como forma de resistência contra a 

dominação estrangeira, objetivo este que compartilhava com os nacionalistas árabes. 

Muitas jamāʿāt, porém, buscavam enfatizar as tradições islâmicas, que alegavam estar 

sob ameaça com a difusão das normas sociais e culturais estrangeiras, como círculos 

feministas e o controle francês da educação. As jamāʿāt políticas, que proliferaram entre 

as classes médias e médias-baixas nos anos 1920 e 1930, disseminavam uma agenda 

mais conservadora, considerando a abertura de teatros e mulheres vestidas de forma 

                                                           
10

 šuyūḫ - o plural de šayḫ, que significa “ancião”, título utilizado para designar um guia espiritual no islã.  
11

 jamāʿāt – plural de jamāʿa, “associação”. 



23 
 

“indecente” como uma ameaça à cultura islâmica (TEITELBAUM, 2011:215). Esse 

ambiente ajudou a promover as sociedades islâmicas de forma massiva entre a maioria 

sunita da população como forma de resistência contra os “valores ocidentais” 

(LEFÈVRE, 2013:13). A agenda da libertação feminina, nesse contexto, estará sempre 

vinculada aos “valores ocidentais”, e os direitos das mulheres serão utilizados por mais 

de um governo na Síria como maneira de fazer concessões a forças tradicionalistas 

poderosas. 

O Baʿaṯ foi fundado em Damasco em 1940 por Mīšīl ʿAflaq e Ṣalāḥ 

ad-Din al-Bīṭār. Como eram professores do tajhīz Maktab ʿAnbar, de lá recrutaram a 

maior parte dos membros do partido. Apesar de serem os dois damascenos, a maioria 

dos outros membros fundadores tinha origens rurais. O partido teve muito sucesso nas 

áreas camponesas, que dispunham de ambiente favorável para seu crescimento, pois os 

ideais socialistas lhes eram apresentados sob a forma de promessas de cunho populista, 

como a reforma agrária, um tipo de discurso bem aceito em áreas rurais empobrecidas. 

Além disso, havia uma forte representação dos membros de comunidades minoritárias 

no partido devido a seu caráter secular; ao mesmo tempo em que o islã era considerado 

pelo partido como parte integrante da cultura da qual todos os árabes, islâmicos ou 

cristãos, eram igualmente herdeiros. Os membros de comunidades minoritárias 

atraíram-se pela ideia de que a dominação urbana-sunita da vida política da Síria 

poderia ser quebrada por meio de um sistema secular. Cristãos da igreja ortodoxa grega 

tiveram uma atitude positiva em relação ao nacionalismo árabe baʿaṯista, principalmente 

porque após a Revolução Russa, em 1917, o apadrinhamento dado a eles como minoria 

pela Igreja Russa se esvaneceu (VAN DAM, 2011:15-33). Assim, o partido se expandiu 

no campo e permaneceu fraco nos meios urbanos.  

Este secularismo iria colocar o Baʿaṯ na posição de oponente principal 

de muitos membros da Irmandade Muçulmana e outros grupos islamistas mais 

conservadores, que viam o islã como indissociável do estado e das leis. Assim, a 

questão da emergência dos direitos da mulher será o grande debate que irá percorrer os 

meios seculares e religiosos na Síria durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o 

Mandato, as mulheres haviam recebido educação e se tornaram figuras proeminentes na 

cena política e filantrópica, para o ultraje de muitos šuyūḫ. 

As mulheres sírias estavam na vanguarda da resistência ao mando colonial, mas os 

seus esforços não se traduziram em direitos políticos após a independência. Apesar 

disso, a Síria foi o primeiro país árabe a garantir o voto para mulheres educadas em 

1949, mas não o direito para concorrer a cargos, [o qual] obtiveram por fim em 
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1953. (...) Contudo, a primeira mulher membra do parlamento foi designada, mas 

não eleita, em 1958 (TOTAH, 2013: 9-10).
12 

 

Para os šuyūḫ mais conservadores, isso era uma demonstração da 

corrupção ocidental dos valores islâmicos. A questão do uso do véu e da reclusão 

feminina foi primeiro debatida nos círculos elitistas, mas em breve a discussão passou a 

ser cada vez mais pública. Como símbolo da tradição islâmica em oposição à 

dominação estrangeira, o uso do véu foi um dos principais temas de debate desde o fim 

dos anos 1920 entre a jovem feminista síria Naḍīra Zayn ad-Dīn, que defendia o 

banimento do véu, e o šayḫ Muṣṭafā al-Ġalāyīnī, que via o véu como indissociável do 

islã e sua remoção como uma “má inovação”. Tal debate é descrito em detalhes por 

Elizabeth Thompson em seu livro Colonial Citizens (THOMPSON, 2000: 133-4). A 

demora na França em se retirar do território contribuiu o recrudescimento dos ideais dos 

islâmicos mais conservadores, uma vez que as rivalidades de classe social também se 

sobrepuseram às de nacionalidade e de gênero, de acordo com Rafäel Lefèvre. Assim, a 

presença de mulheres islâmicas em cinemas e teatros, e a promoção de um baile 

beneficente pela esposa do ministro da educação, no qual haveria mulheres desveladas e 

acompanhadas por homens, dispararam violentos protestos principalmente nos bairros 

mais pobres de Damasco. Sob a intensa pressão islâmica, o baile de caridade foi 

cancelado e a formação de um clube feminino em Alepo foi proibida. O Bloco Nacional 

de Šukrī al-Quwatlī percebeu a força dos šuyūḫ conservadores entre as classes médias e 

pobres e foi bem sucedido em aliar-se com eles para construir sua base e governar a 

Síria independente (LEFÈVRE, 2013:15-6). 

2.2 – A independência da Síria 

A invasão da França pela Alemanha em 1940 e o estabelecimento do 

Regime de Vichy trouxeram à Síria o alto-comissário Henri Dentz, visto como uma 

figura hostil pela Grã-Bretanha. Assim, os britânicos desembarcaram no território 

levantino e endossaram a independência da Síria e do Líbano, prometida pelos 

Franceses Livres para depois da guerra como forma de conter o avanço alemão no 

Oriente Médio. O líder do Bloco Nacional, Šukrī al-Quwatlī, que havia sido exilado em 

1927 por suas posições nacionalistas, voltou à Síria em 1942 e foi apontado como 
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 Syrian women were at the vanguard of resisting colonial rule, but their efforts did not translate into 

political rights after independence. Nonetheless, Syria was the first Arab country to grant educated 

women the right to vote in 1949, but not the right to run for office [which they] eventually obtained in 

1953. (...) However, the first woman member of parliament was appointed and not elected in 1958 
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principal nome para a presidência do país. Após a guerra, em 1944, os franceses 

obrigaram a Síria a assinar um tratado, sem o qual não entregariam o controle das forças 

armadas – e a Síria se retirou das negociações. Em 29 de maio de 1945, o palácio do 

governo de Damasco foi bombardeado, bem como a casa de Ḫālid al-ʿAḍim, ministro 

das finanças, entre outros pontos da cidade, principalmente bairros residenciais. Luz e 

telefone foram cortados, e 400 pessoas foram mortas nos bombardeios. A pedido de 

Šukrī al-Quwatlī, a Grã-Bretanha interveio, e em julho de 1945, a França entregou o 

controle das forças armadas para o governo da Síria e desocupou o país em abril de 

1946 (ROGAN, 2009: 240-246). Após a independência, a Síria surge como um estado 

apenas formalmente. Sem uma comunidade política unificada, dispunha de uma 

população heterogênea dividida em estamentos, e as diferenças entre estes haviam sido 

conscientemente acentuadas por uma política mandatária desejosa de facilitar o governo 

colonial
 
(KAYLANI, 1972:3; PALI, 1981:599). 

A independência da Síria na década de 1940 foi um dos fatores que 

impulsionou o desenvolvimento de correntes políticas de viés secular e religioso, em 

grande parte devido à expansão do sistema de educação. O primeiro congresso de 

formação da Irmandade Muçulmana síria ocorreu em Alepo, em 1945: inspirada na 

Irmandade egípcia, ela era o resultado da união de diversas sociedades islâmicas de 

nomes diferentes, com sedes em diferentes pontos do país. Formada por intelectuais 

islâmicos como Muṣṭafā as-Sibāʿī e Muḥammad al-Ḥamīd, ex-alunos da Universidade 

Islâmica de al-ʼAzhar, no Cairo, a Irmandade Muçulmana síria nasceu do contato entre 

esses intelectuais e Ḥasan al-Bannā, fundador da Irmandade egípcia. A divulgação do 

nome “Irmandade Muçulmana” na Síria só foi considerada possível por sua liderança 

após a retirada dos franceses (LEFÈVRE, 2013:16). 

No campo político, o Bloco Nacional, já não tão aclamado por sua 

liderança contra a ocupação francesa, era visto como corrupto e ineficiente, o que criou 

a oportunidade para a nova geração de partidos políticos esquerdistas, nacionalistas e 

religiosos. ʼAkram al-Ḥawrānī foi eleito para o parlamento em 1949, mobilizando o 

campesinato de Ḥāma para agregá-los ao Partido Social Nacionalista Sírio – PSNS (al-

Ḥizb as-Sūrī al-Qawmī al-ʼIjtimāʿī), ator influente principalmente entre os membros do 

exército e do campesinato. Mīšīl ʿAflaq e Ṣalāḥ ad-Din al-Bīṭār fundaram o Baʿaṯ; 

Nāḍim al-Qudsī, de Alepo, fundou o Partido do Povo (Ḥizb aš-Šaʿb), que também se 

valia dos ideais pan-arabistas para evidenciar suas relações comerciais de longo termo 

entre Alepo e Iraque e promover a ideia da formação de um reino hachemita. Além 
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desses, outros partidos políticos comunistas, socialistas e islâmicos também começaram 

a tomar seu lugar na recém inaugurada arena política síria; até mesmo os membros da 

Irmandade Muçulmana também concorreram ao parlamento como candidatos 

independentes ou sob a bandeira da Frente Islâmica Socialista – a Irmandade era muito 

popular em Ḥāma. O desenvolvimento das correntes ideológicas foi definitivamente um 

fenômeno das classes médias urbanas, que se refletiu no crescimento no número de 

advogados e outros profissionais liberais eleitos para o parlamento sírio. O Partido 

Comunista atraiu muitos seguidores, em sua maioria armênios, cristãos e árabes sunitas 

(TEITELBAUM, 2011:219). Assim, o Partido Nacional, a organização herdeira do 

Bloco Nacional, enfrentou adversários poderosos quando as primeiras eleições 

parlamentares após a independência da Síria ocorreram em 1947. 

Além das questões internas, o contexto internacional também 

contribuiu para polarizar as ideologias na Síria na década de 1940. Após a Nakba
13

, em 

1948, era praticamente impossível aos líderes políticos árabes considerados pró-

ocidentais colocar em pauta suas ideias acerca da unidade árabe. Foi em vão que os 

hachemitas tentaram promover a ideia do território nomeado “Crescente Fértil”, 

realizado com a união da Síria, da Jordânia e do Iraque, como única maneira de 

responder ao perigo sionista. Esse ideário era constantemente denunciado pela 

propaganda egípcia, que apontava as contradições na política iraquiana e sua aliança 

com os ingleses.  

A oposição entre Cairo e Bagdá tem como consequência a divisão do mundo árabe, 

e a linha divisória passa através da Síria. Cada um deve finalmente escolher um dos 

lados. Já o Bloco Nacional foi uma vítima da tensão a que está sujeita a sociedade 

síria. O Bloco quebrou-se em duas formações em 1948: de um lado, os que se 

reuniram em torno do Partido Nacional do chefe de estado, Šukrī al-Quwatlī, 

damasceno da velha aristocracia que teme os hachemitas no Iraque, o qual se 

voltaria de bom grado para o Egito para combater a ameaça. De outro, a burguesia 

de Alepo, a qual tem as relações comerciais com o Iraque como grande parte de sua 

fortuna e está sob a direção de Rušdī al-Kīḫīyā e Nāḍim al-Qudsī, do Partido do 

Povo (GUINGAMP, 1996: 73-4).
14

 

 

                                                           
13

 Nakba: “miséria”, “infortúnio”, palavra que designa a perda da terra da Palestina para a implantação do 

estado de Israel em 1948. 
14

 L‟opposition entre Le Caire et Bagdad a pour première conséquence de déchirer em deux le monde 

arabe et la déchirure passe par la Syrie. Chacun va devoir choisir son camp. Déjà le Bloc National a été 

victime de la tension à laquelle se trouve soumise la societé syrienne. Le Bloc a éclaté, dès 1948, em deux 

formations Le Parti National rassemble autour du chef de l‟Etat, Choukri Kouatly, la vieille aristocratie 

damascène qui redoute les Hachémites d‟Irak et se tournerait volontiers vers l‟Egypte pour contrer la 

menace. A l‟inverse, la bourgeoisie alépine, qui doit précisément une bonne part de as fortune à ses 

relations commerciales avec l‟Irak, constitue, sous la conduite de Ruchdi Kihiya et Nazem Qudsi, le Parti 

du People. 
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Embora as eleições de 1947 demonstrassem a consolidação do Partido 

Nacional, uma divisão interna veio à tona: os políticos opostos a Šukrī al-Quwatlī 

juntaram-se ao Partido do Povo de Nāḍim al-Qudsī. As disputas internas, aliadas a 

recorrentes greves estudantis e à derrota na guerra de 1948 contra Israel, levaram à 

deterioração da atmosfera política e Quwatlī renunciou em novembro de 1948.  

A independência também trouxe o fortalecimento das instituições 

militares, pois a expansão do sistema educacional trouxe oportunidades aos jovens 

oriundos de classes empobrecidas em diversas centenas de vilarejos e pequenas cidades. 

O diploma da escola secundária era requisitado ao jovem que quisesse cursar a 

Academia Militar de Ḥumṣ, uma instituição de crucial importância na cena política síria 

durante os anos 50 e 60. As bases do exército sírio eram amplamente camponesas e de 

comunidades minoritárias; apesar disso, sua liderança mais importante ainda era 

constituída de oficiais sunitas – sendo sunitas todos aqueles que levaram a cabo os 

golpes militares do fim da década de 1940. ʼAkram al-Ḥawrānī foi um dos primeiros a 

reconhecer o potencial revolucionário do novo exército nacional sírio e a cultivar 

amizades da Academia Militar de Ḥumṣ, além ter sido um dos primeiros a perceber os 

problemas que afetavam o campesinato sírio (SEALE, 1988:43).  

 Em março de 1949, o coronel Ḥusnī az-Zaʿīm deu o primeiro golpe 

militar. Az-Zaʿīm dissolveu todos os partidos políticos e implementou uma série de 

reformas secularistas. Em junho de 1949, um referendo-plebiscito fez de az-Zaʿīm o 

presidente da república. Governando por meio de decretos e ostentando política 

antibritânica, az-Zaʿīm busca uma aproximação com o Cairo e com Riyāḍ, o que denota 

uma política de alinhamento com os EUA em detrimento do plano britânico do 

Crescente Fértil. Sob o comando de az-Zaʿīm, ele mesmo curdo, curdos e circassianos 

desempenharam importante papel no exército: a guarda presidencial de az-Zaʿīm era 

completamente circassiana (VAN DAM, 2011:28). Em 14 de agosto de 1949, o palácio 

presidencial foi cercado e az-Zaʿīm e seu primeiro ministro foram executados. O 

coronel Sāmī al-Ḥannāwī tornou-se o novo presidente da Síria, afirmando sua 

intervenção como forma de livrar o país de um “tirano sanguinário”. O evento foi 

comemorado com entusiasmo em Londres, Bagdá e Amã – o que, segundo Pierre 

Guingamp, “não deixa nenhuma dúvida sobre seus verdadeiros instigadores” 

(GUINGAMP, 1996:76). 

Al-Ḥannāwī nomeia Mīšīl ʿAflaq, do Baʿaṯ, como ministro da 

educação; ʼAkram al-Ḥawrānī, do PSNS, como ministro da agricultura e Nāḍim al-
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Qudsī, do Partido do Povo, como ministro das relações exteriores. Este último inicia 

uma grande mobilização em favor da união da Síria com o Iraque e a Jordânia, o que 

disparou vigorosos manifestos contra os projetos britânicos do Crescente Fértil. O Baʿaṯ 

e o PSNS posicionam-se primeiro com neutralidade e depois contra tal união. Ao fim do 

ano de 1949, todos os aspectos da sociedade síria estavam divididos entre pró e anti-

Iraque, ou “pró-ocidentais” e “neutros”. O Partido do Povo havia ganhado as eleições; 

este resultado é questionado por todos os que se opõem à união com o Iraque, no 

entanto, o projeto do Crescente Fértil nunca pareceu tão próximo. Em 19 de dezembro 

de 1949, o exército toma posição no palácio presidencial, aeroportos e edifícios 

públicos: Sāmī al-Ḥannāwī é acusado de colaboracionismo com a Grã-Bretanha e 

deposto. O terceiro golpe militar foi dado pelo coronel ʼAdīb aš-Šīšaklī, oficial de 

origem curda nascido em Ḥāma que cultivava laços de amizade com ʼAkram al-

Ḥawrānī. Seu governo contribuiu para a estabilização do país, ainda que com mão de 

ferro (GUINGAMP, 1996:77-8).  

Aš-Šīšaklī impôs muitas regulações de forma a criar na Síria um 

estado árabe e islâmico. Um comitê especial, dirigido por Nāḍim al-Qudsī, foi arranjado 

para o debate que se iniciou em 1950 acerca da nova constituição. Nesse contexto, o 

ativismo político da Irmandade Muçulmana síria foi dedicado a garantir ao islã um 

papel formal no sistema político como “religião do estado”. Esta discussão alcançou 

níveis tão violentos que foi banida por algum tempo do parlamento; apesar da contínua 

oposição a este projeto pela maioria dos blocos políticos, a Irmandade conseguiu fazer 

com que estes aceitassem que o islã deveria, ao menos, ser a religião do chefe de estado, 

ou seja, do presidente. O objetivo de aš-Šīšaklī era utilizar o discurso de “retorno aos 

valores islâmicos contra a invasão cultural estrangeira” para conseguir suporte entre os 

šuyūḫ mais conservadores. Além do projeto político, o projeto da Irmandade síria 

também visava à moralização dos costumes e à censura: Nawāl as-Sibāʿī, a sobrinha do 

líder da Irmandade síria, Muṣṭafā as-Sibāʿī, lembrava-se da denúncia feita pelo seu tio 

dos poemas românticos de Nizār Qabbānī publicados durante os anos 1940 e 1950, com 

referência explícita ao corpo da mulher (LEFÈVRE, 2013:31-2).  

Em 1951, Šīšaklī estabeleceu seu domínio sobre a maior parte das 

instituições do país e instalou uma ditadura militar, que tinha, entre outros objetivos, o 

de suprimir a Irmandade Muçulmana síria, uma vez que acreditava que esta possuía 

afiliações em países estrangeiros como o Egito e que o islã era um aspecto da vida 

política que ele não poderia controlar. Em 1952, o líder da Irmandade síria, Muṣṭafā as-
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Sibāʿī, foi preso. As minorias curdas, assírias, armênias, alauítas e cristãs foram 

atingidas com diversas leis e regras específicas. Um dos professores da Academia 

Militar de Ḥumṣ, o coronel Jāsim ʿAlwān, relatou que Šīšaklī deu ordens expressas para 

que fosse dada a preferência à admissão de árabes sunitas na Academia, enquanto o 

número de membros oriundos de minorias étnicas e religiosas deveria ser reduzido ao 

mínimo. ʼAkram al-Ḥawrānī, que tinha laços com este governo até determinado 

momento, conseguiu a assinatura de Šīšaklī em um decreto para a distribuição das terras 

estatais – uma primeira reforma agrária, ainda que não muito bem sucedida (LEFÈVRE, 

2013:38). Quando Šīšaklī radicalizou sua ditadura, censurando a imprensa e prendendo 

inimigos políticos, Ḥawrānī deixou a Síria para ir se encontrar com Mīšīl ʿAflaq e Ṣalāḥ 

ad-Din al-Bīṭār no Líbano. No exílio, em 1953, decidem unir o PSNS e o Baʿaṯ para 

formar o Partido da Renascença Árabe Socialista (Ḥizb al-Baʿaṯ al-ʿArabī al-Ištirākī) – 

e mantiveram para o novo partido o nome “Baʿaṯ”. 

(...) uma coalizão da classe urbana de colarinho branco, professores, funcionários 

públicos e semelhantes, com camponeses revolucionários. Foi sob esta bandeira 

unida que eles disputaram as eleições após a derrubada de aš-Šīšaklī, carregando sua 

aliança para a frente do palco político. Ḥawrānī, conforme se viu, assolou os quadros 

em Ḥāma, Dr. Wahīb al-Ġānim venceu em al-Lāḏiqiyya, e em Damasco, Bīṭār 

derrotou o secretário-geral do PSNS (SEALE, 1998:47).
15

 

 

O Baʿaṯ, antes exclusivamente civil, sofreu algumas modificações a 

partir da aglutinação com o PSNS em 1953, o que trouxe a adesão de muitos oficiais do 

exército de origem rural. Em dois anos, de 1952 a 1954, o partido Baʿaṯ passou da 

insignificância política a “principal tendência interna” (LEFÈVRE, 2013:37). Contudo, 

apesar de integrar os quadros eletivos sírios e de seus partidários ocuparem posições 

importantes, quando aš-Šīšaklī foi retirado do poder e a democracia parlamentar 

restaurada na Síria em 1954, o Baʿaṯ não conseguiu traduzir sua popularidade em um 

número de assentos expressivo no parlamento (ROGAN, 2009:305-6, KAYLANI, 

1972:4-15, AMIN:1976,71-72). 

Após o advento do rádio e dos meios de comunicação de massa, a 

efervescência política da década de 1950 não se restringia aos gabinetes políticos e à 

intelligentsia. A participação massiva de movimentos sociais nas ruas de Damasco foi 

tornada possível após o lançamento da estação de rádio A voz dos árabes (Ṣawt al-
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… a coalition of the white-collar urban class, schoolteachers, government employees and the like, with 

revolutionary peasants. It was under the joint banner that they fought the 1954 elections after Shishakli‟s 

overthrow, carrying their alliance to the front of the political stage. Hawrani, as been seen, swept the 

board in Hama, Dr. Wahib al Ghanim won in Latakia, and in Damascus Bitar defeated the secretary 

general of the pan-Syrian Social Nationalist Party. 
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ʿArab). Esta combinava em sua programação notícias, política, entretenimento e havia 

sido lançada em 1953 para promover os ideais da Revolução dos Oficiais Livres egípcia 

(ROGAN, 2009:308). Por meio dela, a imagem do presidente egípcio Gamāl ʿAbd an-

Nāṣir foi amplificada em todo o mundo arabófono, e Nāṣir foi capaz de atingir milhares 

de pessoas que, pela primeira vez, não eram requisitadas a saber ler e escrever para ser 

informadas sobre os principais debates políticos. Extremamente popular em todo o 

mundo árabe, Nāṣir representava um aliado poderoso para qualquer grupo político que 

desejasse se projetar entre as massas na Síria – e entre eles, estavam o Baʿaṯ e a 

Irmandade síria, que estava em uma posição difícil para uma associação islâmica.  A 

Irmandade Muçulmana egípcia, nesse contexto, sofreu perseguições de Nāṣir, as quais 

culminaram na sua dissolução em 1954 e prisão de seu líder, Ḥasan al-Huḍaybī. A 

Irmandade síria se viu, então, na difícil situação de escolher entre juntar-se a Nāṣir para 

conseguir suporte das massas árabes – e trair sua irmã egípcia – ou condenar Nāṣir e 

arriscar-se a perder popularidade na Síria (LEFÈVRE, 2013:39). 

A conferência de Bandung, em 1955, e a nacionalização do Canal de 

Suez em resposta à falta de apoio para a construção da represa de Assuã, em 1956, 

foram fatos que aumentaram dramaticamente a popularidade de Nāṣir. A nacionalização 

do Canal de Suez, principalmente, foi transmitida ao vivo pelo rádio, o que projetou 

Nāṣir no mundo arabófono como herói da causa árabe. Na Síria, a influência dos 

partidos pró-Nāṣir e pró-Cairo aumentou em detrimento dos partidos pró-Iraque, o que 

consequentemente aumentou as cadeiras ocupadas pelo Baʿaṯ no parlamento. O Baʿaṯ 

tinha uma organização grande na Síria até o período da República Árabe Unida (RAU), 

quando o presidente sírio Šukrī al-Quwatlī ofereceu ao Egito em 1957 a possibilidade 

de unificação dos dois países e Nāṣir exigiu a dissolução de todos os partidos como 

condição para a unificação, que aconteceu em 1958. A vida política parlamentar da 

Síria, extremamente agitada, viu-se subitamente estagnada. Aos políticos indecisos, 

anunciaram que havia dois caminhos: um que levava a al-Mazza (famoso presídio para 

inimigos políticos) e outro ao Cairo (ROGAN, 2009:308). 

 Enquanto a historiografia sobre a união entre os dois países é farta em 

descrições sobre como as elites políticas reagiram ao estabelecimento da RAU, poucas 

são as menções feitas às multidões nas ruas que comemoravam a união da Síria com o 

Egito de Nāṣir. ʼAkram al-Ḥawrānī, cujo reduto político era mais próximo das 

comunidades rurais e minoritárias, descreveu em uma carta privada como as pessoas 
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chegavam das províncias rurais e dançavam dabka
16

 nas ruas, “incapazes de conter sua 

alegria”, e cantavam “queremos a unidade árabe – cristãos e muçulmanos – e justiça 

social”. Al-Ḥawrānī enfatiza as origens rurais da dabka como uma dança que está ligada 

à reforma agrária e ao sentimento nacional compartilhado mesmo nas aldeias 

longínquas (SILVERSTEIN, 2012:34).  

2.3 – O golpe de 1963 do Baʿaṯ 

Em 1960, um ano e meio após a união com o Egito, o Comando 

Nacional do Baʿaṯ decidiu reconstruir o aparato do partido. Muitos ex-baʿaṯistas não se 

juntaram ao partido reformulado, mas juntaram-se a outros movimentos políticos como 

o nasserismo e fundaram novos partidos, como os unionistas socialistas. A união com o 

Egito duraria apenas até 1961 – quando um grupo de militares descontentes com o 

goveno de Nāṣir articulou o golpe secessionista. O reinício das atividades do Baʿaṯ na 

Síria trouxe o descontentamento para muitos grupos islamistas. O Baʿaṯ havia atraído 

muitos cristãos e sunitas de mentalidade secular, além de desfrutar de suporte 

substancial entre a comunidade alauíta. A instabilidade política pós-secessão foi 

aprofundada pela sequência de golpes de estado de 1962 e o último deles, dado por 

integrantes militares do partido Baʿaṯ em 1963 (AMIN, 1982:28); sua nova missão 

estabeleceu-se como “Unidade, Liberdade, Socialismo”.  

Ao mesmo tempo em que o arabismo compensava as clivagens comunitárias entre a 

maioria árabe sunita e o mosaico de minorias árabes, ele também enredou o país na 

política do pan-arabismo, no conflito da Palestina e contra o imperialismo ocidental. 

O país também estava dividido em afiadas linhas de classe entre a oligarquia 

comercial e terratenente, uma classe média ascendente, que veio a dominar o 

exército, e um campesinato prejudicado, um conflito que, em última análise, 

desestabilizou a vida política. O golpe do Baʿaṯ trouxe ao poder uma nova elite cuja 

visão de mundo era formada por seus antecedentes rurais e seu envolvimento nas 

lutas sociais e nacionalistas dos anos 1950 (HINNEBUSCH, 2012:96)
17

. 

 

O golpe do Baʿaṯ movimentou muitos opositores. O partido Baʿaṯ que 

deu o golpe em 1963 é geralmente referido na historiografia como “neo-Baʿaṯ” por ter 

propostas socialistas mais radicais do que as do Baʿaṯ dos anos 1950. Diversas outras 
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 A dabka é uma dança circular cujas origens remontam às aldeias camponesas e aos tempos pré-

islâmicos. Mais tarde, o Baʿaṯ se apropriaria da dabka para fazer dela uma dança-patrimônio nacional, de 

acordo com Silverstein (2012). 
17

 While Arabism, in bridging communal cleavages between the Sunni Arab majority and the mosaic of 

Arab minorities, was the main basis of cohesion, it also entangled the country in the politics of pan-

Arabism and the conflict over Palestine and against western imperialism. The country was also divided 

on sharp class lines between the ruling landed and commercial oligarchy, a rising radical middle class, 

which came to dominate the army, and an aggrieved peasantry, a conflict that ultimately destabilized 

political life. The Ba‟ath coup brought to power a new elite whose worldview was shaped by their rural 

backgrounds and involvement in the social and nationalist struggles of the 1950s 



32 
 

correntes políticas irromperam em protesto e foram reprimidas pelas forças de 

segurança, como os partidos nasseristas, que iniciaram uma série de sabotagens e 

manifestações em Alepo, levando as autoridades a impor um toque de recolher. Foi em 

Ḥāma, contudo, que as manifestações anti-baʿaṯistas da Irmandade Muçulmana foram 

reprimidas com muita violência, causando dezenas de mortos (RABINOVICH, 

1972:111). Em resumo, os altos cargos do exército passaram a ser ocupados pelas elites 

rurais das áreas mais empobrecidas, cuja origem social estava nas famílias de pequenos 

e médios proprietários de terra das comunidades minoritárias (PALI, 1981:608-9, 

RABINOVICH, 1972:180-2). Eram as demandas destas últimas que eram levadas em 

conta para realizar as medidas socialistas como reformas agrárias e nacionalização das 

indústrias, que tinham menos caráter socialista do que um caráter de punição, afetando 

empresas de inimigos políticos, que eram declaradas falidas, e propriedades de 

latifundiários das elites tradicionais (RABINOVICH, 1972:112).  

Entre 1963 e 1966, o Baʿaṯ sofreu algumas divisões internas, fruto da 

rivalidade entre a ala civil e a ala militar do partido. A ala civil, representada por Ṣalāḥ 

ad-Din al-Bīṭār e Mīšīl ʿAflaq, opunha-se às reformas e à ideologia socialista da ala 

militar, representada por um grupo de oficiais baʿaṯistas denominado Comitê Militar; 

em 1966, estes últimos conseguiram realizar um golpe de estado que consolidou sua 

posição e culminou na expulsão de al-Bīṭār e ʿAflaq, os fundadores do partido, no 

expurgo que se sucedeu (RABINOVICH, 1972:200-4). O partido se manteve enquanto 

estrutura burocrática; seus ideais e objetivos, contudo, sofreram alterações conforme a 

disputa pelo poder começou a ter seu lugar dentro do partido, primeiro, entre os antigos 

baʿaṯistas e os militares; depois, a partir de 1966, entre os dois principais nomes do 

Comitê Militar: Ṣalāḥ Jadīd e Ḥāfiḍ al-ʼAsad, ambos oficiais alauítas; o primeiro de 

origem urbana, o segundo, de origem rural. A divisão e a disputa entre Jadīd e al-ʼAsad 

resultarão no golpe de estado que levou este último à presidência da Síria em 1970.  

A metamorfose nos ideais do Baʿaṯ iniciada em 1963 terminou de se 

completar em 1968. A facção militar do governo quis eliminar a liderança civil veterana 

ao pedir um programa mais radical de reformas socioeconômicas aliadas aos interesses 

das comunidades rurais, compostas pelos camponeses muitas vezes isolados em suas 

aldeias na planície de al-Lāḏiqiyya, no Monte Alauíta e Monte Druso, e nas planícies de 

Ḥāma, do Eufrates e ao redor de Dayr az-Zūr (BEN-TZUR, 1968: 163-180, PALI, 

1981:608). Enquanto o núcleo da intelligentsia veterana urbana do Baʿaṯ se desgastou 

durante a luta política de 1954 a 1958 e o período da RAU, seus membros rurais se 
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fortaleceram através do exército, que se converteu em um “exército ideológico”, com 

origens de classe e base comunitária afins, e radicalizaram as políticas como meio de 

destituir definitivamente a liderança anterior. Gradualmente, os postos de comando 

foram incluindo membros do exército de origem camponesa da comunidade alauíta, em 

detrimento primeiro dos oficiais sunitas e mais tarde dos drusos, ismaelitas, e de outras 

comunidades minoritárias. Essa política de reengenharia se reverteria em um exército de 

comando amplamente alauíta (BATATU, 1982:18-9). A predominância deste secto nas 

forças de segurança e na burocracia partidária é considerada por muitos autores como 

um dos fatores que contribuiu para o crescimento das rivalidades intercomunitárias na 

Síria.  

A derrota na guerra de 1967 irá contribuir para que Ḥāfiḍ al-ʼAsad 

consiga remover o seu último obstáculo: Ṣalāḥ Jadīd, que será responsabilizado em 

termos que coloquem Ḥāfiḍ al-ʼAsad na melhor posição patriótica possível e consiga 

organizar o apoio para o golpe que o torna presidente da Síria em 1970. A partir de sua 

chegada ao poder, a historiografia passa a se concentrar ao redor de dois assuntos 

principais: Ḥāfiḍ al-ʼAsad e a política externa da Síria. Ḥāfiḍ al-ʼAsad se transforma em 

uma pessoa-estado, e raras são as abordagens sobre a história da Síria que não o tenham 

como perspectiva principal de análise. Diversos aspectos de sua personalidade 

confundem-se nas narrativas com a sua forma de conduzir o país, como se a partir de 

1970 o estado construído por ele mesmo à sua própria imagem contasse apenas com sua 

própria figura autoritária e um exército alauíta para se sustentar. Igualmente importantes 

para o estabelecimento e manutenção de al-ʼAsad em 1970 foram as personalidades 

fundamentais do regime, amigos de Ḥāfiḍ al-ʼAsad de longa data, muitos dentre eles 

sunitas. ʿAbd al-Ḥalīm Ḫaddām, por exemplo, conheceu al-ʼAsad durante os tempos de 

movimento estudantil em Bāniyās, quando al-ʼAsad era presidente da União Nacional 

Estudantil (BITTERLIN, 1998:34). Muṣṭafā Ṭlās, por sua vez, estudou junto com al-

ʼAsad na Escola de Aviação de Alepo, onde se tornaram “unidos pela amizade” já em 

1952 (BITTERLIN, 1998:41). Ṭlās foi apontado para o ministério da defesa, um posto 

que ocupou até 2004. Ḫaddām ficou encarregado do ministério das relações exteriores, 

posto que deixou nos anos 1980 para se tornar vice-presidente (SEALE, 1988: 181-2; 

BITTERLIN, 1998:4). Ambos sunitas, irão sobreviver a al-ʼAsad e integrar o gabinete 

de Baššār, após este assumir a presidência da Síria em 2000. 

Internamente, al-ʼAsad começa a implementar algumas reformas 

desenvolvimentistas e a buscar abertura política e econômica, de maneira a ampliar o 
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suporte para seu regime e reconciliar-se com os elementos que sofreram as reformas 

mais radicais do Baʿaṯ na década anterior. Era preciso se distanciar do passado político 

imediato que o envolvia com o Baʿaṯ radical; para isso, al-ʼAsad passou a reverenciar a 

unidade da Revolta Árabe de 1925 contra os franceses, bem como seu líder druso, 

Sulṭān Bāšā al-ʼAṭraš. Além disso, al-ʼAsad passou a conceder anistia a šuyūḫ tribais e 

outros dissidentes, entre eles, os beduínos seminômades das pastagens semiáridas do 

entorno da região central da Síria (conhecida em árabe como al-Bādiyya), muitos dos 

quais haviam sido forçados ao assentamento pelo Baʿaṯ na década anterior, pois, 

segundo Dawn Chatty, pesquisadora que estuda migrações e ocupação da Bādiyya pelos 

beduínos, al-ʼAsad acreditava que a reconciliação era fundamental se a Síria fosse 

desafiar Israel (CHATTY, 2010:43). Na narrativa de Patrick Seale, a guerra de outubro 

de 1973 foi o “mais considerável empreendimento militar árabe dos tempos modernos”. 

Contudo, o conflito acabou por se tornar politicamente catastrófico, ocasionando o 

afastamento entre Síria e Egito. O sucesso inicial das operações inundou os dois países 

com mitos exagerando triunfos e minimizando derrotas, o que deu a ambos os 

presidentes a oportunidade de se promoverem como “campeões da causa árabe”; no 

final da guerra, porém, al-Asad recusou-se a cessar fogo junto com Sadat. Tal recusa se 

deve ao fato de que a Resolução 242 não mencionava a retirada dos territórios ocupados 

e nem salvaguardava a integridade dos palestinos, conforme narrou Seale. Esse 

posicionamento configura o início da importância de al-Asad como ator regional 

(SEALE, 1988:202-3). 

Patrick Seale é uma fonte importante por sua proximidade dos círculos 

do poder na Síria, e por seu acesso direto ao presidente, bem como Lucien Bitterlin, que 

o entrevistou pessoalmente em 1985. Estas publicações mostram, assim, a percepção de 

al-ʼAsad sobre si mesmo e sobre o país que governa, e sua opinião de si mesmo é a 

melhor possível. As reformas da década de 1970, conhecidas como Movimento 

Corretivo ou Revolução Corretiva (al-Ḥarikat/aṯ-Ṯawrat at-Taṣḥīḥiya), são narradas por 

estes autores de maneira a evidenciar o compromisso de al-ʼAsad com a modernidade e 

com a aproximação entre os países árabes. ʼAsad enumera as conquistas do Movimento 

para modernizar a política, a economia e a sociedade, procurando demonstrar estar bem 

informado sobre todos os aspectos do país que lidera. O Movimento Corretivo, em sua 

narrativa, foi responsável pela expansão do sistema educacional primário, secundário e 

superior; pelo progresso no setor econômico, que se divide em “público, misto e 

privado”; pelo desenvolvimento do setor industrial, em especial na indústria têxtil e 
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fabricação de cimento; pela melhoria na agricultura, com a construção da barragem do 

Eufrates que permitiu a irrigação de 640 mil hectares para a agricultura; pelo aumento 

na exploração de petróleo e no número de refinarias; e pelo aumento nos portos, 

aeroportos, ferrovias e melhoramento das estradas (BITTERLIN, 1998: 236-242). 

Demonstra sua “consciência” sobre a situação da mulher no país, declarando em 

entrevista concedida em 1985 que esta “mudou muito” desde 1970, alegando que na 

Síria, “a mulher é igual ao homem em direitos e deveres”; e que atualmente, as 

mulheres sírias “têm responsabilidades na universidade, na diplomacia, nos sindicatos, 

na polícia e na imprensa”, reivindicando para si e seu regime o protagonismo sobre a 

melhora da situação da mulher na Síria (BITTERLIN, 1998:186-9), como se a simples 

existência da mulher na vida pública fosse indiscutível sinal da melhora das condições 

da vida das mulheres na sociedade.  

O suporte para al-ʼAsad ia muito além das fileiras das comunidades 

minoritárias e seculares; da mesma forma, a oposição a ele também não era composta 

exclusivamente de militantes islamistas (TALHAMY, 2009:567). A Irmandade 

Muçulmana apoiou a iniciativa do regime de organizar eleições parlamentares e 

legislativas em 1972 e 1973, fazendo campanha para candidatos conservadores tanto em 

Alepo como em Damasco.  A nova constituição retirava a cláusula que fazia do islã a 

religião do chefe de estado, o que desagradou profundamente os membros da 

Irmandade. Al-ʼAsad reinseriu a cláusula durante as discussões, mas quando a 

constituição foi para apreciação pública, ela foi novamente omitida. Após diversas 

manifestações organizadas pela Irmandade, al-ʼAsad por fim reinseriu definitivamente a 

cláusula, de maneira a demonstrar que não se considerava menos muçulmano por ser 

alauíta (TALHAMY, 2009:566). 

A ala mais jovem da Irmandade, porém, não via com bons olhos 

aquilo que percebiam como “passividade” da liderança frente às tentativas de 

secularização do Baʿaṯ. Assim, os anos 1970 viram a emergência de uma radicalização 

entre os membros mais jovens da Irmandade Muçulmana, especialmente em Ḥāma. Um 

dos jovens ideólogos e ativistas islâmicos que mais manifestou seu ódio pelo regime do 

Baʿaṯ em termos sectários, Saʿīd Ḥawā foi o “artesão da radicalização ideológica” da 

Irmandade a partir de 1975, segundo o relato de Rafaël Lefèvre. Utilizando como 

justificativa uma fatwā
18

 de ʼIbn Taymiyya (1263-1328), Ḥawā alegava que o jihād
19

 

                                                           
18

 fatwā: opinião legal formal a respeito da lei islâmica. 
19

 jihād: “esforço vigoroso em face da dificuldade” ou “guerra santa”. 
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contra os alauítas precedia o jihād contra os politeístas (LEFÈVRE, 2013:98). Tais 

fatores exacerbaram o ressentimento de algumas facções da Irmandade Muçulmana que 

se insurgiram de forma violenta nas cidades do norte no final de 1979 (HINNEBUSCH, 

2012: 97, BATATU, 1982: 18-9).  

Primeiro, há um apelo direto aos “sábios” da comunidade alauíta. “Nove ou dez por 

cento da população,” se lê no apelo, “não pode (indefinidamente) dominar a maioria 

na Síria”. Isso seria contra “a lógica das coisas.” “A minoria (alauíta) esqueceu de si 

mesma e está ignorando os fatos da história”. Este estado de coisas e “as práticas 

provocativas e agressivas” do regime com o qual ela ligou o seu destino “poderiam 

provocar uma guerra civil assassina”. O apelo termina com a esperança de que a 

comunidade alauíta “sacuda a tutela” de Ḥāfiḍ al-ʼAsad e seu irmão Rifaʿat e, assim, 

“evitar que a tragédia atinja seu triste fim”. Neste apelo, a Irmandade Muçulmana 

claramente se coloca à frente como a porta-voz natural da comunidade sunita, e 

define seu conflito com os governantes da Síria como um conflito entre sunitas e 

alauítas. O conflito tem efetivamente tomado este aspecto nos últimos anos, e não 

em baixa escala. Ao mesmo tempo, é bastante evidente que o conflito não é sobre 

religião. Não são as crenças dos sunitas que estiveram em perigo ou sob ataque 

desde a tomada do poder em 1963, mas os interesses sociais dos elementos 

superiores e médios de suas classes latifundiárias, mercantis e industriais 

(BATATU, 1982:3).
20

 

 

A crise de 1979-1982 se iniciou a partir do incidente conhecido como 

o “massacre da escola de artilharia de Alepo”: ao menos 32 cadetes foram assassinados, 

54 ficaram feridos e se divulgou que a maioria deles era alauíta. Estes não foram os 

únicos: dois líderes alauítas de al-Lāḏiqiyya também foram assassinados, o que disparou 

choques sectários entre sunitas e alauítas, os quais foram reprimidos pelas forças 

armadas sob o comando de Rifaʿat al-ʼAsad, irmão de Ḥāfiḍ e dirigente da guarda 

presidencial. Van Dam (2011) relata que este diferenciava o grau da agressão 

dispensada a alauítas e sunitas. Imediatamente após o massacre da escola de artilharia, o 

regime entrou em campanha para purgar a Irmandade Muçulmana: Ḥāfiḍ al-ʼAsad fez 

diversas declarações que acusavam a Irmandade de ser composta por “traidores, 

renegados e heréticos”, o que, antes de criar a antipatia da população pelo movimento, 

reforçou a adesão dos devotos sunitas à causa da Irmandade, afastando-os ainda mais do 

                                                           
20

First, there is a forthright appeal to the "wise men" of the 'Alawi community. "Nine or ten percent of the 

population," the appeal reads, "cannot [indefinitely] dominate the majority in Syria." This would be 

against "the logic of things." "The ['Alawi] minority has forgotten itself and is ignoring the facts of 

history." This state of affairs and "the provocative and aggressive practices" of the regime with which it 

has linked its fate "could ignite a murderous civil war." The appeal ends with the hope that the 'Alawi 

community would shake off the "guardianship" of Hafiz al-Asad and his brother Rif‟at and thus "prevent 

the tragedy from reaching its sad end." In this appeal, the Muslim Brethren clearly put themselves 

forward as the natural spokesmen of the Sunni community, and define their conflict with Syria's rulers as 

a conflict between Sunnis and 'Alawis. To no little extent, the conflict has indeed taken on this aspect in 

the past few years. At the same time, it is quite plain that the conflict is not about religion. It is not the 

beliefs of the Sunnis that have been in danger or under attack since the Ba'thist take-over in 1963, but the 

social interests of the upper and middle elements of their landed, mercantile, and manufacturing classes. 
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regime. Assim, a antipropaganda antes reforçou as posições da Irmandade do que as 

dissipou (VAN DAM, 2011:95-6). 

Um ponto decisivo ocorreu em 1980 quando Ḥāfiḍ al-ʼAsad escapou 

de uma tentativa de assassinato. Rifaʿat al-ʼAsad, em resposta, ordenou que seu 

comandante e genro Muʿīn Nāṣīf fosse de helicóptero à prisão de Palmira e executasse 

todos os membros da Irmandade Muçulmana que estivessem presos ali. Ao todo, foram 

550 prisioneiros assassinados, dentre os quais é impossível saber se eram mesmo todos 

da Irmandade Muçulmana. Apesar de o regime ter tentado ocultar a manobra, detalhes 

vieram à cena quando dois membros do exército sírio envolvidos na operação foram 

presos na Jordânia tentando assassinar o primeiro ministro jordaniano Muḍar Badrān, 

acusado de dar suporte à Irmandade Muçulmana com armas e treinamento (VAN DAM, 

2011:106).  

Os levantes de 1979-1982 foram reprimidos duramente pelo regime de 

al-ʼAsad. Os confrontos sectários entre as forças armadas e os militantes da Irmandade 

atingiram seu clímax no início de 1982, em Ḥāma, que era considerada um reduto 

tradicional dos islâmicos fundamentalistas. O regime vasculhou cada bairro e cada rua 

da cidade, isolando diversas áreas, realizando detenções em massa e massacrando 

numerosas pessoas durante o processo. Em fevereiro, o confronto entre o regime e a 

oposição islâmica militante se transformou em uma insurreição armada envolvendo toda 

a cidade e sua população (VAN DAM, 2011:11). A operação de vasculhamento durou 

três dias e resultou em um número de mortos sobre o qual ainda não há certeza, mas que 

varia entre cinco mil
 
(BATATU, 1982:20) e 40 mil (LEFEVRE, 2013:128). 

2.4 – A consolidação do regime de Ḥāfiḍ al-ʼAsad 

A Irmandade não conseguiu desestabilizar o regime; contudo, uma das 

consequências da revolta foi a alienação de uma significativa parte da comunidade árabe 

sunita, a qual não tinha relações com a Irmandade Muçulmana, e seu distanciamento do 

regime, bem como o aumento substancial do apoio das comunidades minoritárias a al-

ʼAsad, os quais temiam uma tomada do poder por militantes islâmicos radicais. Outra 

consequência foi o aumento exponencial das agências de inteligência e forças de 

segurança para proteger o regime e seus aliados. Quanto à Irmandade Muçulmana, esta 

foi quase completamente erradicada e seus líderes exilados. Entre os šuyūḫ sunitas 

exilados havia inclusive os que não deram apoio explícito para a Irmandade 

(HINNEBUSCH, 2012: 97, VIGNAL, 2012). Ao mesmo tempo, a supressão brutal da 
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revolta teve sucesso, pois tinha amplo respaldo do exército, que tinha muitos membros 

de comunidades minoritárias em sua composição, mas também muitos sunitas nos 

baixos escalões; da burguesia urbana de Damasco, que também era sunita e sufi; do 

campesinato baʿaṯista, composto por membros de todas os sectos; e dos beduínos da 

Bādiyya, também sunitas, que, de acordo com Dawn Chatty (2010), foram encorajados 

a controlar o fluxo de armas pela fronteira do Iraque e a vigiar a movimentação nas 

áreas rurais das cidades de Ḥāma e Alepo.  

Não existem estatísticas oficiais relativas à população beduína na 

Síria, mas é possível deduzi-la pelos números dos rebanhos. A política oficial do Baʿaṯ 

nega a existência de “beduínos” que tenham direitos específicos e inerentes a seu modo 

de vida; de acordo com Chatty (2010) muitos especialistas internacionais sobre 

desenvolvimento utilizam expressões homogeneizantes como “utilizadores” (da terra); 

“arrendatários” e “comunidades locais”. Al-ʼAsad, contudo, conseguiu estabelecer uma 

relação alternativa à política do Baʿaṯ que mantinha as autoridades tribais em retribuição 

a sua lealdade – o que preservou e aumentou sua força na região da Bādiyya. Após 

1982, o regime suspendeu as políticas tribais de assentamento dos nômades e 

seminômades, e embora tenha posteriormente proibido o cultivo de forragem para os 

rebanhos a fim de preservar o ecossistema da Bādiyya, esta foi uma decisão que só 

afetou os menores proprietários entre as populações assentadas. Ao fim de 2010, 30 dos 

250 membros eleitos do parlamento são beduínos, um reflexo do poder que exercem 

sobre o território da Bādiyya: sua voz no parlamento é o dobro do que seria se fosse 

baseada em números populacionais (CHATTY, 2010:44-7). 

Em relação ao campo religioso, al-ʼAsad também se esforçou para 

cimentar os laços com o Irã revolucionário durante os anos 1980, promovendo a 

peregrinação como dimensão religiosa de sua aliança estratégica contra o Iraque de 

Ṣaddām Ḥusayn. Os túmulos-santuários na Síria se tornaram o destino principal de 

peregrinos xiitas além do Irã, uma vez que as cidades de an-Najaf e Karbalāʼ, no Iraque, 

não podiam ser visitadas durante a guerra. Estes santuários receberam muitos 

investimentos dos governos sírio e iraniano para que se tornassem sítios de peregrinação 

com distintas características xiitas (PINTO, 2007:3). Apesar do governo do Baʿaṯ ser 

secular, o regime no poder buscava legitimar o pertencimento da comunidade alauíta ao 

xiismo; o que convergia com os interesses do governo religioso iraniano. A tumba de 

as-Sayyida Zaynab, na cidade de Sayyida Zaynab, ao sul de Damasco, foi o primeiro 

local alvo das reformas: uma área de 300 mil metros quadrados foi desapropriada pelo 
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estado para a construção de um complexo que incluía a mesquita e o mausoléu, e o Irã 

patrocinou a construção em um estilo arquitetônico neossafávida, com os arcos, um 

domo dourado e os mosaicos de pastilhas verdes e azuis na fachada, que caracterizaram 

a tumba com a presença artística, cultural e religiosa iraniana (PINTO, 2007:3-4). 

Após a tragédia de Ḥāma, al-ʼAsad também precisou melhorar a 

posição do regime em relação ao papel do islã na sociedade. Para isso, passou a 

diminuir as políticas para promover o secularismo e buscar uma reconciliação discreta 

com os šuyūḫ sunitas mais despolitizados ou “inofensivos politicamente”, ao mesmo 

tempo em que reprimia os militantes. Um exemplo dessa política é a Kuftāriyya ou 

Academia Kuftārū, um ramo da ordem sufi Naqšbandī fundada pelo šayḫ ʼAḥmad 

Kuftārū, que tem uma forte presença e apoio das classes populares e médias de 

Damasco. Esta ordem prega uma forma de religião centrada na moralidade individual e 

no apoio ao regime; apesar disso, tem pouca adesão fora da cidade de Damasco mesmo 

entre as outras ordens sufis Naqšbandī (PINTO, 2003:7).  

A tolerância do regime às expressões de identidade islâmica sunita 

também permitiu a integração dos šuyūḫ ao clientelismo patrocinado pelo estado. Não é 

incomum que os šuyūḫ tenham conexões com a polícia secreta, participando de trocas 

de favores e informações que lhes garantem privilégios junto ao aparato estatal. 

Conforme Paulo Pinto (2003), quando o aparato de estado constrói redes clientelares, 

aumenta seu controle sobre a sociedade; contudo, no caso das comunidades sufi, a 

autoridade do šayḫ depende de sua capacidade de liderar os seguidores em busca de 

uma transformação mística, e portanto deve mostrar sua autoridade como superior aos 

poderes terrenos (PINTO, 2003:7). Isso significa que ambos os lados devem estar 

satisfeitos para que o trato funcione: a menor ação na qual o estado desafie a posição do 

šayḫ ou de sua comunidade quebra a aliança – assim, protestos públicos feitos pelo šayḫ 

e seus discípulos eventualmente acontecem, e estes protestos geralmente terminam com 

um compromisso por parte das autoridades (PINTO, 2003:7-8). As reivindicações 

islâmicas em manifestações públicas são assim toleradas pelo estado como parte de uma 

troca, na qual ambos os atores devem mostrar compromisso um com o outro em termos 

que não interfiram em seu poder simbólico.  

É possível compreender que as elites sírias aprovaram a continuidade 

do governo de al-ʼAsad no referendo de 10 de fevereiro de 1985, no qual o único 

candidato é reeleito com 99,97% dos votos (BITTERLIN, 1998:232). Este é um 

resultado de eleições bastante duvidoso em sua legitimidade, contudo, é apresentado por 
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Bitterlin para validar o argumento de al-ʼAsad de que o regime é democrático, pois 

promove eleições parlamentares e legislativas. Na entrevista em 1985, al-ʼAsad afirma 

que o progresso atingiu todas as áreas da sociedade síria, inclusive as artes – gaba-se da 

construção de uma ópera em Damasco, que será a única ópera do Oriente Médio além 

da do Cairo; além da inauguração de novos centros culturais, exposições de artes 

plásticas e escultura, bem como o financiamento de jovens artistas e estudantes de belas 

artes; elogia também o progresso do cinema sírio, que “mesmo iniciante já obteve 

recompensas internacionais” (BITTERLIN 1998:188). Tais desenvolvimentos artísticos 

refletiram-se diretamente na utilização das artes e artistas como recursos materiais e 

simbólicos para a criação de um culto à pessoa de Ḥāfiḍ al-ʼAsad e sua família ao longo 

dos anos 1980.  

O presidente Ḥāfiḍ al-ʼAsad é regularmente caracterizado no discurso 

oficial como “pai”, “combatente”, “primeiro professor”, “salvador do Líbano”, “líder 

eterno”, “cavaleiro galante”, de acordo com o trabalho de Lisa Wedeen (1999); aquele 

que, nas entrevistas, pronunciamentos e congressos do partido, sabe tudo sobre todos os 

assuntos e é conhecido por sua esperteza política. Todos os sírios conhecem o culto e o 

vocabulário a ele pertinente, e apesar de ser tão onipresente na Síria quanto os pôsteres 

de al-ʼAsad pela cidade, ele não inspira santidade. Porém, a falta de convicção interna é 

aceitável desde que a demonstração pública seja de lealdade ao regime; assim, lojistas 

colocam pôsteres de al-ʼAsad em seus comércios e taxistas colocam propaganda estatal 

em seus táxis não como maneira de louvar al-ʼAsad, mas para evitar problemas com o 

serviço secreto.  Paradas militares, festivais de celebração do referendo, bem como 

festivais de dias santos são eventos que devem ser frequentados, e os alunos de escolas, 

universidades e funcionários públicos são levados em excursão até os lugares para 

garantir que os eventos terão um grande público (WEDEEN, 1999:1-3). 

 Ao mesmo tempo, os artistas, poetas, roteiristas e professores 

universitários são convocados a trabalhar para o culto e estar sempre produzindo 

material para mantê-lo. Os próprios agentes estatais encarregados da propaganda estatal 

reconhecem a disparidade entre os slogans que eles produzem e as convicções políticas 

que despertam. Segundo Wedeen, muios sírios reagem com distanciamento e atitudes 

irreverentes, e abundam piadas e anedotas sobre al-ʼAsad e sobre o culto. Muitos 

artistas chegam a desafiá-lo, conseguindo publicar seus trabalhos e testando os limites 

da censura até mesmo em jornais estatais. O cartunista ʿAlī Farzāt é um exemplo: suas 

charges eram publicadas na última página do jornal oficial Tišrīn, e apresentavam uma 
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alternativa crítica à narrativa oficial. A agudeza de suas charges e seu sucesso como 

cartunista sugerem que sua opinião política é compartilhada por muitos sírios. Quando 

foi demitido do jornal aṯ-Ṯawra, nos anos 1970, a circulação caiu 35% até que fosse 

recontratado no mês seguinte (WEDEEN, 1999:107)
21

. 

A obra artística que se tornou uma referência na crítica a al-ʼAsad e 

seu culto é o longa metragem de ficção Estrelas em plena luz do dia (Nujūm an-Nahār, 

1988), produzido pela National Film Organization. Estrelas em plena luz do dia ganhou 

o primeiro prêmio no Festival de Valência e no Festival Internacional de Rabat, foi bem 

recebido em Cannes e teve distribuição comercial em diversos países europeus, tendo 

sido exibido em diversos eventos culturais ao redor do mundo – na Síria, contudo, não 

foi disponibilizado para distribuição comercial, e nem oficialmente censurado. O filme é 

uma crítica ao regime, e o roteiro é uma metáfora evidente para o poder político e o 

culto a ʼAsad (WEDEEN, 1999:113). A história conta a saga de uma família que vem 

do campo e se envolve com a vida urbana e a corrupção estatal. As personagens que 

representam os membros da família falam dialeto alauíta – o diretor do filme, ʼUsāma 

Muḥammad é, ele mesmo, alauíta, o que não o impede de realizar crítica ao regime – e o 

ator principal (o cineasta ʿAbd al-Laṭīf ʿAbd al-Ḥamīd), que interpreta o personagem 

Ḫalil, parece inequivocamente com al-ʼAsad. O personagem de Ḫalil é o bufão brutal, 

profanador de seu culto. Ele é o chefe da família e utiliza uma linguagem que conecta 

explicitamente o comando patriarcal à lei marcial e violência política. O título do filme 

é um trocadilho, que remete simultaneamente às celebridades de hoje e à expressão 

árabe “vou fazê-lo ver estrelas em pleno dia” como se fosse efeito de uma pancada na 

cabeça (WEDEEN, 1999:115). ʼUsāma Muḥammad mostra em seu filme um mundo 

onde não há uma posição a se tomar: o campo é belo, mas atrasado; a cidade é corrupta. 

Quando o irmão de Ḫalil, Qaṣīr, chega a Damasco, a capital está coberta de enormes 

cartazes de um cantor famoso, que é primo de Qaṣīr e Ḫalil; a referência ao culto é 

evidente, além de envolver um ato de ousadia. Os diretores sírios filmavam na locação, 

o que tornou necessário retirar todos os cartazes com a foto de al-ʼAsad e substituí-los 

pelos de um cantor sírio famoso, um trabalho que não poderia ser feito sem riscos 

(WEDEEN, 1999:114). Conforme Wedeen, 

Nujūm an-Nahār é um ataque explícito à glória pública de Al-ʼAsad. Ele é também 

uma defesa da arte, da possibilidade de uma experiência visual esteticamente 
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 Em 25 de agosto de 2011, ʿAlī Farzāt sofreu um sequestro relâmpago e foi barbaramente espancado por 

homens encapuzados, que concentraram o ataque em suas mãos. Foi abandonado na estrada para o 

aeroporto, onde foi encontrado por passantes e levado ao hospital. Este incidente disparou manifestos de 

solidariedade por parte de cartunistas de todo o mundo. 
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sofisticada e politicamente engajada que conscientemente luta contra os censores 

internalizados para confrontar os externos (WEDEEN, 1999:116).
22

  

  

Após o episódio de Ḥāma, a aparência era a de que o regime havia 

conseguido cooptar a oposição da qual não conseguiu se livrar. As manifestações 

artísticas sírias dos anos 1980 e 1990 evidenciam a continuidade da existência de um 

pensamento crítico ao regime com coragem suficiente para se expressar, não apenas 

através de filmes que circulavam em espaços restritos ou fora da Síria, como no caso de 

Nujūm an-Nahār, mas também na televisão via satélite, que transmitia seriados e 

quadros humorísticos que faziam evidente referência à situação na Síria, sobre a qual 

não se poderia falar abertamente (WEDEEN, 1999:117). As recentes aberturas do 

regime ao setor privado encorajaram empreendedores a desenvolver programas de TV 

para entretenimento comercial. A televisão síria havia sido inicialmente devotada 

somente à transmissão dos ideais oficiais; contudo, ao final dos anos 1980 e início dos 

1990, as antenas parabólicas se espalharam sobre os telhados de Damasco. Apesar de 

serem oficialmente proibidas, as parabólicas eram completamente toleradas, como é o 

acesso a programas de TV humorísticos que criticam o regime e são massivamente 

assistidos pela população. Estas manifestações de dissenso demonstram que os atores 

religiosos não eram a única fonte veiculadora de discurso de oposição política; e o 

regime, por sua vez, tolerava a sátira desde que fosse discreta ou metafórica (WEDEEN, 

1999:91).  

O desenvolvimento do entretenimento televisivo estava diretamente 

conectado com o processo de liberalização econômica no qual o regime embarcou em 

1986. A crise econômica manifestou-se por meio da falta de moeda estrangeira, e em 

1986 o governo permitiu pela primeira vez o estabelecimento de empreendimentos 

mistos no setor agrícola.  Estas medidas vieram junto a uma atualização das políticas de 

liberalização com foco no comércio exterior, taxa de câmbio e regimes de investimento: 

em 1987 o governo reconheceu pela primeira vez a validade da taxa de mercado para a 

libra síria. Contudo, essas medidas permaneceram sub-institucionalizadas ou não foram 

implementadas. Ao admitir sua impossibilidade de prover moeda estrangeira, o regime 

passou a privatizar os monopólios de moeda estrangeira do setor público. A mudança 

mais efetiva veio em 1991 com a Lei de Investimento Número 10, que tinha a intenção 
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 Nujum al-Nahar is an explicit attack on Assad‟s public glory. It is also a defense of art, of the 

possibility of a politically engaged, aesthtically sophisticated visual experience that self-consciously 

struggles against internalized censors only to confront actual external ones. 
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de mobilizar capital doméstico e de expatriados na forma de investimento interno 

(HADDAD, 2012:125-6). Esta regulação teve consequências importantes para a 

economia síria e para o estabelecimento de novas redes clientelares entre estado e 

iniciativa privada, de forma a estabelecer em torno do regime uma elite econômica 

indiscutivelmente leal.  

A abertura dos anos 1990 e a Lei de Investimento Número 10 

contribuíram para a melhoria da posição das associações islâmicas de caridade, que 

também se beneficiaram dos investimentos privados. As organizações de caridade 

contribuíam, ainda que modestamente, para o bem-estar social que o governo era 

incapaz de prover. As iniciativas de caridade com base na religião, em particular, 

revelaram-se excelentes captadores de doações entre a classe média e a burguesia 

devota: 

Os números oficiais não fornecem uma identidade religiosa para essas organizações, 

mas no início dos anos 2000, entre as aproximadamente 100 associações de caridade 

localizadas em Damasco, ao menos 80% eram islâmicas sunitas – as outras eram 

xiitas, cristãs e seculares (PIERRET; SELVIK, 2009: 610).
23

 

 

A jamāʿat Zayd, que durante a crise islamista dos anos 1980 era a 

maior organização religiosa beneficente da cidade de Damasco, teve seus líderes 

exilados na Arábia Saudita durante a crise de 1979-1982, apesar de não ter se 

posicionado em favor da Irmandade na época. As suas atividades praticamente cessaram 

para serem retomadas apenas após 1994, quando Zayd voltou a ser uma organização 

islâmica de grande popularidade entre a classe média de Damasco e recebeu de volta 

seus membros exilados em um clima de descompressão política. Assim pode-se falar 

em uma distensão nas relações entre o setor beneficente islâmico e o Baʿaṯ, que permitiu 

o reinício das atividades dos atores que havia banido durante a crise de 1979-82, os 

quais alcançaram muito sucesso devido à eficiência no oferecimento de obras 

beneficentes (PIERRET; SELVIK, 2009:601). 

Ao final dos anos 1990, o regime permanece, apesar da saúde 

decadente de Ḥāfiḍ al-ʼAsad. Essa permanência se faz por duas vias: a estrutura 

autoritária, que se materializa em redes de inteligência e serviços secretos; e o culto ao 

estado e ao líder, que opera como uma demonstração de força por parte das autoridades, 

permitindo apenas a sátira discreta e prendendo ocasionalmente figuras oposicionistas 
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 Legal provisions do not recognize a distinct religious identity for those organizations, but in the early 

2000s, among the approximately 100 charitable associations located in Damascus, at least 80 percent 

were Sunni Muslim - the rest were Twelver Shi'i Muslim, Christian, and secular. 
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que expressem suas críticas diretamente. O regime sobrevive na figura de seu filho, que 

assumirá o governo do país após a sua morte, no ano 2000. Baššār al-ʼAsad irá tentar 

romper com a imagem de atraso, estagnação, corrupção e autoritarismo que seu pai 

deixou para trás; para se distanciar da imagem negativa do regime anterior, a palavra-

chave que resume a propaganda da nova liderança da Síria é a “modernização”.   
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3 – A ascensão de Baššār al-ʼAsad  

A pesquisa sobre a Síria, de uma maneira geral, reflete 

desproporcionalmente a personalidade de Ḥāfiḍ al-ʼAsad, por meio da qual a história 

política e a estabilidade da Síria são compreendidas. Patrick Seale, em diversas 

passagens de sua famosa biografia Asad of Syria: The struggle for the Middle East 

(“ʼAsad da Síria: a luta pelo Oriente Médio”), parece reforçar tal visão por meio de 

anedotas poderosas, como o diálogo durante o momento de conflito com seu irmão 

Rifaʿat al-ʼAsad em 1984: 

Com Damasco dividida entre campos armados aparentemente à beira da guerra, 

ʼAsad vestiu uniforme militar completo e, acompanhado apenas por Bāsil, seu 

filho mais velho, dirigiu sem guarda-costas ou escolta através das ruas vazias até 

as posições elaboradamente defendidas de seu irmão no distrito residencial de al-

Mazza onde estavam tanto a residência de Rifaʿat como a central das suas 

Companhias de Defesa (...) Na casa de Rifaʿat em al-Mazza os irmãos estavam 

por fim frente a frente. „Você quer derrubar o regime?‟ ʼAsad perguntou. „Estou 

aqui. Eu sou o regime‟” (SEALE, 1988:433).
24

 

 

Há trabalhos questionadores de tal ponto de vista, como o de Joshua 

Stacher, que analisa a literatura sobre autoritarismo partidário, autoritarismo burocrático 

e personalismo para elaborar sua crítica à produção acadêmica sobre a Síria que explica 

seus desenvolvimentos políticos por meio do personalismo.  Stacher nota que tanto na 

mídia acessível ao público quanto em meios acadêmicos há um consenso de que Ḥāfiḍ 

al-ʼAsad “preparou” seu filho para assumir o controle da presidência. Baššār, por sua 

vez, era muitas vezes descrito como um jovem oftalmologista que morava em Londres 

antes de retornar à Síria após seu irmão Bāsil, o aparente herdeiro, ter morrido em um 

acidente de carro em janeiro de 1994. Em vez de tomar sua própria decisão, o filho do 

presidente é sempre descrito como se tivesse sido “convocado” por seu pai para que lhe 

fosse transmitido o poder. A consequência de cada uma dessas narrativas reforça a visão 

de ʼAsad pai como a encarnação do estado (STACHER, 2011:203). 

Este ponto de vista sugere que Ḥāfiḍ al-ʼAsad dirigiu a sucessão com 

mínima consulta às elites sêniores, definidas como os indivíduos que ocupam posições 

de liderança junto às instituições estatais, como “o comando regional do partido 

dirigente, ministros governamentais, chefes das agências de inteligência e generais 

sêniores das forças armadas” (STACHER, 2011:198). A consequência natural dessa 
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 With Damascus divided between armed camps seemingly on the brink of war, Asad put on full military 

uniform and, accompanied only by his eldest son Basil, drove without guards or escort through the empty 

streets to his brother‟s elaboratedly defended positions in and around the residential district of Mezze 

where both Rif‟at‟s residence and the headquarters of his Defense Companies were located. (...) At 

Rif‟at‟s house in Mezze the brothers were at last face to face. „You want to overthrow the regime?‟ Asad 

asked. „Here I am. I am the regime‟. 
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explicação é que tais elites servem apenas para executar os mandos e desmandos do 

autocrata, como se não tivessem nenhuma participação no processo de sucessão 

hereditária além da anuência (STACHER, 2011:205). Stacher analisa o trabalho de Eyal 

Zisser, Commanding Syria, para ilustrar como o personalismo cria uma narrativa 

contraditória. Nela, al-ʼAsad pai fica preocupado com a decadência de sua saúde; Zisser 

chama-o assim “presidente escondido”, notando que al-ʼAsad pouco aparece em público 

e suas faculdades mentais são caracterizadas como em permanente declínio. Segundo 

Stacher,  

Na reunião presidencial de março de 2000 com [Bill] Clinton em Genebra, alega-

se que o líder sírio teve tanta dificuldade para falar devido ao uso de 

medicamentos que sua tradutora foi compelida a terminar suas frases. Por tal 

relato, ele aparentava estar incapaz de conduzir assuntos de estado. Isso leva à 

especulação de que “durante os meses finais de sua vida, al-ʼAsad aparentava 

estar mais consciente, ou mais preocupado com a deterioração de sua saúde, 

impelindo-o a acelerar o processo de sucessão de seu filho.” (STACHER, 

2011:207)
25

 

 

Aqui reside a contradição. Se na reunião com Clinton em 2000 Ḥāfiḍ 

al-ʼAsad quase não consegue pronunciar as palavras, como pode esse homem frágil ter 

sido a “vontade de ferro” que “transformou o seu filho em presidente” enquanto as elites 

sêniores apenas observavam sem participar?  O momento em que a saúde de al-ʼAsad 

estava pior coincide com o tempo em que sua atenção presidencial estava sendo mais 

requisitada para promover seu filho. Ao mesmo tempo, estava tão doente que não 

consegue verbalizar seus pensamentos de forma inteligível durante uma reunião 

(STACHER, 2011:207). 

Oficialmente, o parlamento votou para nomear Baššār presidente em 

26 de junho. O vice-presidente, ʿAbd al-Ḥalīm Ḫaddām, agendou o referendo nacional 

para 10 de julho. O único candidato obteve 97,2% dos votos. Uma semana após o 

referendo, “Baššār estava inaugurado, estabelecendo a primeira sucessão hereditária em 

uma república árabe” (STACHER, 2011:206). Desse processo, pode-se pressupor que 

as elites tenham aceitado a decisão sem nenhum tipo de discussão, e dirigiram de bom 

grado a transferência do regime para o herdeiro. Esta análise é incompleta, pois 

caracteriza as elites sêniores como agentes passivos em um ambiente de risco para sua 

                                                           
25 At the March 2000 al-Asad-Clinton presidential meeting in Geneva, the Syrian leader purportedly had 

so much trouble speaking as his medication wore off that his translator was compelled to finish his 

sentences. By such an account, he appeared incapable of  conducting the business of state. This leads to 

the speculation that “During the final months of his life Asad appeared to become more aware of, or 

more concerned with, the deterioration of his health, prompting him to accelerate the process of his son‟s 

succession. 
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sobrevivência (STACHER, 2011:207-8). Em uma explicação alternativa e mais 

completa, é esperado que as elites sêniores concordem sobre a sucessão do líder de 

maneira a propiciar a melhor oportunidade para sua permanência, que é mais desejável 

do que uma luta pela presidência faccionalizada que possa ameaçar o regime – e com 

ele, os privilégios das elites (STACHER, 2011:208). Neste depoimento de Muṣṭafā Ṭlās 

conforme citado em Stacher (2011), percebe-se ao mesmo tempo a interpretação 

personalista da sucessão e a presença de um debate inter-elites: 

Com a morte de al-ʼAsad, começamos a pensar que tanto eu como o vice 

presidente ʿAbd al-Ḥalīm Ḫaddām seríamos dignos de assumir o legado do 

presidente morto. Contudo, tendo em vista o fato de que todos nós já passamos 

dos setenta, tínhamos receio de uma situação em que todo ano teríamos que 

mudar o líder do país... Chegamos à conclusão de que Baššār era de fato digno 

de suceder seu pai: afinal, esta tinha sido a vontade de seu pai, Ḥāfiḍ al-ʼAsad, a 

quem a Síria deve tanto (STACHER, 2011:210-1).
26

 

 

Muṣṭafā Ṭlās indica que outras opções além de Baššār foram 

consideradas antes do consenso sobre o ʼAsad mais jovem. Evidências adicionais são 

fornecidas pelo ex-vice-presidente ʿAbd al-Ḥalīm Ḫaddām após sua deserção do regime 

em 2005, em entrevistas detalhadas para os jornais al-ʿArabiyya e aš-Šarq al-ʼAwsaṭ. 

Na última, Ḫaddām menciona que “uma decisão cooperativa entre nós [elites] foi 

tomada para entregar o poder [a Baššār] para proteger a Síria” (STACHER, 2011:211). 

Dessa forma, mesmo que não se saiba quem foram os indivíduos que arquitetaram a 

transferência de poder para uma sucessão suave e sem riscos políticos, é possível 

afirmar que a ascensão de Baššār à presidência teve como base o apoio generalizado das 

elites no partido, nas forças armadas e na política.  

Uma vez no poder, Baššār buscou consolidar sua autoridade 

presidencial, iniciando seu mandato com um discurso cujo assunto principal era a 

“modernização da Síria”. Neste discurso de inauguração, emitido em 17 de julho de 

2000, Baššār fala sobre “democracia com responsabilidade”, enfatiza a importância de 

“respeitar a opinião do outro” e de “elaborar críticas construtivas”, além de utilizar 

expressões no discurso que enfatizavam o progresso e o pensamento criativo que são 

necessários para o desenvolvimento do país. Um tópico especial é dedicado à questão da 

mulher e do importante papel que ela tem a desempenhar na modernização do estado. A 

questão da guerra com Israel não é esquecida em seu discurso, bem como o 
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 With Assad‟s death, we began to think that either I or Vice President Abd al-Halim Khaddam were 

worthy of filling the shoes of the dead president. However, in view of the fact that all of us were past 

seventy years of age, we were afraid of a situation in which every year we would have to change the 

country‟s leader ... We reached the conclusion that Bashar was indeed worthy of succeeding his father: 

after all, that had been the will of his father, Hafiz al-Assad, to whom Syria owes so much. 
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posicionamento da Síria em relação à questão palestina e aos esforços para defender a 

“nação árabe” e estabelecer um processo de paz que não obrigue a Síria a abrir mão de 

nenhum pedaço de seu território, referindo-se especificamente às Colinas do Golan (al-

ASSAD, 2000).  

A subida de Baššār ao poder criou um ambiente em que a oposição ao 

regime percebeu a oportunidade de começar a emergir; contudo, não se pode dizer que 

havia uma oposição unificada. Muitos interesses divergentes animavam o desejo de 

articular oposição ao regime: islamistas, curdos, outras minorias sub-representadas 

como assírios e turcomenes, grupos de direitos humanos, empresários, industriais e 

alguns parlamentares independentes. Um fluxo enorme de demandas, muitas vezes 

contraditórias, jorrou desta oposição que começou a se organizar a partir do momento 

em que teve a percepção de que Baššār seria mais receptivo a críticas do que seu pai. 

 

3.1 – O despertar da oposição política 

A primeira década do século XXI viu o despertar das atividades 

oposicionistas sírias e a reação, quase sempre violenta, do regime autoritário a respeito 

delas. Especialistas presentes na Síria, como Radwan Ziadeh, Joshua Landis e Joe Pace, 

muito contribuíram em seus trabalhos para descrever a formação dos grupos 

oposicionistas por intelectuais, artistas, ativistas de direitos humanos e profissionais 

liberais. Estes últimos começaram a promover o conceito de “sociedade civil”(al-

mujtamaʿ al-madanī) como uma forma de criar um ambiente democrático e propício à 

reforma política, em reuniões que começaram a acontecer periodicamente pouco antes 

da morte de Ḥāfiḍ al-ʼAsad. As discussões em pauta visavam à recriação da sociedade 

civil após sua longa suspensão, e após algumas reuniões estabeleceu-se a Associação 

dos Amigos da Sociedade Civil. Das reuniões e do estabelecimento dessa Associação, 

um documento foi criado: em 20 de setembro de 2000, o diário pan-árabe al-Ḥayāt de 

Londres publicou o Manifesto dos 99 (APÊNDICE A). O documento pedia: 

- Fim do estado de emergência e lei marcial, em vigor na Síria desde 1963, 

- Emissão de perdão público a todos os presos políticos e àqueles que são 

perseguidos por suas ideias políticas, e a permissão de retorno a todos os 

cidadãos deportados e exilados, 

- Estabelecimento de um estado de direito que reconheça a liberdade de reunião, 

liberdade de imprensa e liberdade de expressão. 

- Liberação da vida pública das leis, constrangimentos e várias formas de 

vigilância impostas sobre ela, permitindo que cidadãos expressem seus diversos 

interesses dentro de um quadro de harmonia social e competição [econômica] 



49 
 

pacífica que permita que todos participem do desenvolvimento e prosperidade do 

país.
27

 

 

O documento conseguiu a assinatura de diversos intelectuais, artistas e 

advogados ativistas, atraindo a atenção da mídia árabe e internacional, que o descrevem 

como o primeiro grito de liberdade da Síria. Em seguida, o presidente anunciou a 

liberação de 600 presos políticos no mês de outubro de 2000 e publicou o fato em 

jornais oficiais, bem como o fechamento da prisão de al-Mazza, destino comum dos 

inimigos políticos do regime. Além disso, o banimento das antenas parabólicas, que 

nunca havia sido de fato colocado em prática, foi suspenso (PERTHES, 2004:13). 

Esses eventos estimularam o crescimento dos movimentos políticos e 

sociais especialmente entre intelectuais, parlamentares independentes, empresários, 

acadêmicos e artistas. Diversos fóruns e reuniões começaram a surgir, como o Fórum 

Cultural para os Direitos Humanos e o Fórum Jamāl al-ʼAtāsī para o Diálogo 

Democrático, em 13 de janeiro de 2001. Das reuniões entre ativistas, estabeleceu-se a 

Comissão para o Renascimento da Sociedade Civil: 14 membros coletaram as 

assinaturas para o Manifesto dos Mil, um documento que foi assinado por mais de mil 

ativistas (ZIADEH, 2013:64). 

O Manifesto dos Mil analisava criticamente a ação do partido Baʿaṯ 

desde 1963, bem como o Movimento Corretivo estabelecido por Ḥāfiḍ al-ʼAsad em 

1970, e chamava para extensiva reforma política. Mais detalhado que o primeiro 

documento, este fazia críticas ao sistema de partido único comandado por uma pequena 

elite militar e securitária, e concentrava as demandas em oito pontos principais: 

-Cancelamento da lei de emergência 

-Liberdades políticas abrangentes 

-Liberdade de imprensa 

-Uma lei para regular eleições democráticas 

-Um judiciário independente 

-Direitos econômicos para todos os cidadãos 

-Uma reavaliação da Frente Progressista Nacional, o grupo de partidos no 

parlamento sírio aliados ao regime 

-O fim da discriminação contra as mulheres (WIKAS, 2007:5).
28

 

                                                           
27

 -End the state of emergency and martial law being applied in Syria since 1963,/-Issue a public pardon 

to all political detainees and those who are pursued for their political ideas and allow the return of all 

deportees and exiled citizens,/-Establish a rule of law that will recognize freedom of assembly, freedom of 

the press and freedom of expression/Free public life from the laws, constraints and various forms of 

surveillance imposed on it, allowing citizens to express their various interests within a framework of 

social harmony and peaceful [economic] competition and enable all to participate in the development 

and prosperity of the country. 
28

 -Cancellation of the Emergency Law/-Comprehensive political freedoms/-Freedom of the press/- A 

democratic election law/- An independent judiciary/- Economic rights for all citizens/- A reassessment of 

the National Progressive Front, the group of parties in the Syrian parliament allied to the regime/- An 

end to discrimination against women. 
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Este manifesto despertou ondas de indignação entre as elites do 

regime, que passaram a criticar a oposição em comunicados oficiais e nos jornais 

estatais; mas também despertou os intelectuais de seu torpor, e cada vez mais 

comunicados e declarações que clamavam por liberdade passaram a ser discutidos não 

somente nos meios políticos, mas também entre os cidadãos comuns. Os ativistas desse 

movimento reformista, conhecido como Primavera de Damasco, sentiram-se 

encorajados para as críticas ao regime e para a reforma política pelo que parecia ser uma 

base social real (ZIADEH, 2013:65). Oficialmente, os representantes de grupos 

políticos não autorizados, como o Partido Social Nacionalista Sírio e a Irmandade 

Muçulmana, concorriam ao parlamento como “independentes”, mas em breve a ideia de 

“pluralismo político” começou a aparecer nas publicações oficiais (PERTHES, 

2004:21). Em 31 de janeiro de 2001, o deputado Riyāḍ as-Sayf , membro do parlamento 

e crítico do regime, fundou seu partido, o Movimento para a Paz Social, devido ao fato 

de ter sido levado a acreditar que uma nova lei seria lançada em fevereiro, para permitir 

a fundação de partidos políticos fora da Frente Nacional Progressista (FNP) – a coalizão 

oficial de partidos aliados ao Baʿaṯ – contudo, a nova lei nunca foi lançada e os partidos 

políticos fora da Frente continuaram proscritos (ZIADEH, 2013:65). 

Este era um indicativo da ausência, pelo menos para o momento, de 

intenções de reforma política. A princípio, o setor da economia foi o principal alvo das 

reformas, que tinham o objetivo de liberalizar a economia enquanto renovavam os laços 

entre as elites ligadas ao estado, ampliando os planos da abertura econômica concebida 

pelo regime desde os anos 1980 e tornada material nos anos 1990 com a Lei de 

Investimento 10/1991. Após 40 anos de estatismo, a supercentralização da economia 

havia criado o que os sírios conhecem como al-bīrūqrāṭiyya – uma burocracia estatal 

não-transparente, ineficiente e de quadros inchados, na qual os funcionários públicos 

aprenderam que a iniciativa individual é arriscada e a melhor forma de resolver os 

problemas é transferir a decisão para alguém de nível mais elevado. Dessa forma, o 

mais simples dos empreendimentos privados, como um restaurante em uma cidade do 

interior, deveria pedir aprovação ao ministério do turismo (PERTHES, 2004:23). 

Conforme Volker Perthes (2004), além da supercentralização, os 

maiores desafios econômicos do novo governo estavam associados à criação de 

empregos para a maioria jovem da população e à atração de capitais privados, bem 

como à superação da dependência do petróleo e à manutenção da estabilidade social em 

um ambiente de empobrecimento causado pela liberalização econômica que começou a 
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ser colocada em prática por Ḥāfiḍ al-ʼAsad no início dos anos 1990. Em 2004, 52% da 

população síria era constituída por jovens abaixo de 20 anos de idade, e 40 % estava 

abaixo de 15 anos de idade (PERTHES, 2004:25). O emprego no setor público, também 

supercentralizado e saturado de funcionários da mesma forma que o restante da 

administração, tornou-se mais difícil: as fazendas e empresas estatais causavam grandes 

prejuízos e estavam à mercê dos agentes do partido e da segurança, bem como da 

corrupção (PERTHES, 2004:30). Além disso, a educação havia se deteriorado conforme 

o investimento nela decaiu, piorando também o acesso dos jovens a um mercado de 

trabalho digno; o aumento nos níveis de pobreza teve como consequência o aumento 

nos níveis de evasão escolar e trabalho infantil – 60% dos alunos do nível primário e 

intermediário deixaram a escola antes de se formar (PERTHES, 2004:73), ao mesmo 

tempo em que 10% das crianças sírias entre 10 e 16 anos de idade trabalhavam devido à 

ausência de um sistema de seguridade social. Este mesmo problema acaba por deixar os 

desempregados e pobres aos cuidados de suas famílias ou de associações de previdência 

privada (PERTHES, 2004:31). 

Dessa forma, tornava-se imprescindível para a economia o 

encorajamento da iniciativa privada, que poderia contribuir tanto para desonerar o 

estado como para gerar empregos. Para conseguir responder ao desafio, a solução 

encontrada pelo governo foi o treinamento dos quadros dirigentes em línguas 

estrangeiras e tecnologia de informação, além do estabelecimento do Instituto Nacional 

de Administração, com a cooperação da École Nationale d‟Administration francesa. 

(PERTHES, 2004:24). O governo passou a introduzir aulas de computação nas escolas, 

bem como planejou a produção local de computadores pessoais para aumentar o número 

de pessoas conectadas à internet que, no início de 2003, eram apenas 1,45% da 

população. Entretanto, as mudanças ainda levaram certo tempo para ser incorporadas. 

Os paradoxos da modernização da Síria são ilustrados no documentário-poema 

Inundação no País do Baath (Ṭūfān fī Bilād al-Baʿaṯ, 2003), dirigido pelo cineasta sírio 

ʿUmar ʼAmīrālāy. O filme mostra imagens de uma escola síria do interior e os “efeitos 

da modernização” na vila de Jafaniyyāt al-Māšī: o chefe tribal local Diyāb al-Māšī, que 

no filme se orgulha por ser membro do parlamento há 53 anos e aliado de al-ʼAsad 

durante a crise com a Irmandade Muçulmana, é tio do diretor da escola local Ḫalaf 

Ṣalāḥ al-Māšī, o qual mostra para a câmera uma sala onde os computadores, no ano de 

2003, ainda estão guardados nas caixas (INUNDAÇÃO..., 2003).  
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Segundo Perthes, as condições econômicas da Síria dependem de sua 

boa relação com os outros países da região. Oportunidades de trabalho para sírios nos 

países árabes do Golfo dependem dessa boa relação, bem como as questões relacionadas 

ao petróleo. Frente à prospecção do fim das reservas de petróleo sírias, estimadas para 

2010 a 2015, o governo de Baššār procurou diversificar sua base industrial enquanto 

continuou a expandir as relações comerciais com o Iraque, que se tornou um dos mais 

importantes mercados consumidores dos produtos sírios até a guerra de 2003, e mesmo 

depois: 

Desde o fim dos anos 2000, quando o oleoduto Kirkūk-Bāniyās voltou a 

funcionar após duas décadas de fechamento, até a invasão do Iraque pelos EUA 

em março de 2003, a Síria era o principal caminho para a exportação do petróleo 

iraquiano fora do acordo oil-for-food controlado pela ONU, e um grande 

fornecedor para o mercado iraquiano. Envios „não oficiais‟ pelo oleoduto sírio-

iraquiano somam 150-200 mil barris por dia, o que permite que a Síria aumente 

sua exportação no mesmo tanto (…). A perda das rendas do petróleo iraquiano 

reduziria a capacidade de patronagem do presidente: esta havia sido uma renda 

livremente disponível, para sustentar o orçamento, patrocinar programas sociais 

ou pagar aumentos, importar mercadorias fora do orçamento ou simplesmente 

comprar lealdades. Depois da guerra, o setor industrial privado da Síria manteve 

muitas das relações de comércio estabelecidas com o Iraque nos anos 

precedentes (PERTHES, 2004:39).
29

 

 

O estímulo do setor privado, por sua vez, não se apresenta sem riscos 

para o regime, na visão do economista Bassam Haddad. Uma economia de abertura do 

regime que pudesse criar um ambiente de mercado regido pela livre concorrência era 

percebida como uma oportunidade para colocar em mãos inimigas um tipo de poder 

econômico que poderia se converter em poder político. Assim, para o regime, seria ideal 

que o setor privado crescesse, mas “não o suficiente para ameaçar a distribuição de 

poder entre o estado e a iniciativa privada” (HADDAD, 2009:40). Em janeiro de 2001 é 

promulgada uma lei bancária que permite o estabelecimento de bancos privados, dos 

quais o capital estrangeiro poderia deter 49% das ações, contudo, o primeiro banco 

privado só abriu suas portas em 2004. Durante os primeiros anos de seu governo, al-

ʼAsad legalizou o câmbio privado, diminuindo as barreiras para comércio internacional 

(PERTHES, 2004:32-3; HADDAD, 2012:26). Partindo do princípio liberal de que uma 
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 From late 2000, when the Kirkuk-Banias pipeline came on stream after two decades‟ closure, to the US 

invasion of Iraq in March 2003, Syria was both the main rout for Iraqi oil exports outside the UN-

controlled oil-for-food agreement, and a main supplier to the Iraqi market. „Unofficial‟ shipments 

through the Iraqi-Syrian pipeline totalled some 150-200000 barrels per day, allowing Syria to increase 

its own oil exports by the same amount. (…)The loss of Iraqi oil rents would reduce the president‟s 

patronage capacity: this had been freely disposable income, to support the budged, sponsor social 

programmes or pay rises, import goods outside the budget or simply buy loyalties. Following the war, 

Syria‟s private industrial sector maintained much of the trade relationship established with Iraq in the 

preceding years.  
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abertura econômica deve preconizar a livre concorrência em um mercado onde todos 

têm chances iguais, Haddad percebe na forma lenta como as mudanças vão se 

materializando a ambivalência do estado frente aos avanços do setor privado, formado 

de componentes sociais heterogêneos: entre eles, estão aqueles que, sob a proteção do 

regime, acumulam os maiores segmentos do capital e dos ativos através da autoridade 

estatal, transgredindo as leis e sem nenhuma expectativa de bom desempenho 

econômico. Outros, contudo, devem jogar de acordo com regras contraditórias, 

operando em meio a uma infinita burocracia (HADDAD, 2009:31). Para Haddad, 

As maiores vítimas econômicas do padrão de liberalização da Síria até 2005 são 

seus setores produtivos, cuja deterioração ocorreu às expensas do crescimento do 

comércio em geral não-produtivo, transportes, telecomunicações e setor de 

serviços. Apesar disso, a ausência após 1991 de uma identidade nítida para a 

economia síria eliminou qualquer aparência de prioridades político-econômicas e 

criou o que os economistas locais chamam de economia “cinza”, onde todos os 

tipos de políticas, leis e regulações podem ser racionalizadas, se não justificadas 

(HADDAD, 2012:153).
30

 

 

Este modelo econômico resultou na ascensão de uma nova oligarquia, 

composta por oficiais sêniores e seus filhos, ao mesmo tempo em que afrouxava os 

laços com as burguesias tradicionais urbanas, mercantis e industriais, associadas ao 

regime de Ḥāfiḍ al-ʼAsad. Estes novos atores econômicos – que a pesquisadora Salwa 

Ismail chamou ʼawlād as-sulṭa
31

 – conseguiram privilégios sobre todos os novos setores 

que emergiram com a abertura econômica: concessionárias automobilísticas, agências 

de viagem, monopólio sobre certos produtos e serviços (ISMAIL, 2009:18). 

 Há muitos exemplos do acesso diferencial que os membros das 

famílias conectadas ao regime tinham aos negócios relacionados à abertura econômica: 

Rāmī Maḫlūf, primo materno do presidente, exerce monopólio virtual sobre os serviços 

de telefonia móvel, duty free shops nas fronteiras e aeroportos da Síria, coleta de lixo 

em Damasco e importação de cigarros, além de possuir uma escola bilíngue de alto 

padrão e a única representação comercial dos elevadores Schindler, entre outros 

negócios de seu diversificado portfólio: é um dos mais altos perfis entre os ʼawlād as-

sulṭa (ISMAIL, 2009:19, PERTHES, 2004:37). Os filhos de Muṣṭafā Ṭlās são donos do 
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 The larger economic victims of Syria‟s pattern of liberalization until 2005 are its productive sectors, 

whose deterioration has occurred at the expense of the growth of the largely nonproductive trade, 

transportation, telecommunications, and service sectors. Furthermore, the absence after 1991 of a clear 

identity for the Syrian economy has eliminated any semblance of political-economic priorities and 

created what local economists have called a “gray” economy, where all kinds of policies, laws, and 

regulations can be rationalized if not justified. 
31

 “filhos da autoridade” 



54 
 

conglomerado al-MAS Group
32

, além de restaurantes, interesses imobiliários e um 

número não especificado de empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de insumos 

para o estado. Em situação similar estão os filhos de ʿAbd al-Ḥalīm Ḫaddām e membros 

imediatos da família al-ʼAsad, como Bušrā e Māhir, irmãos de Baššār. A importância 

desses indivíduos está relacionada ao seu grau de aproximação com o regime e na 

preservação de seus interesses econômicos, ainda que suas atividades possam ser 

consideradas improdutivas e sua presença raramente seja associada ao estado ou às 

decisões políticas (ISMAIL, 2009:19).  

O privilégio das novas classes empresariais veio com o desprivilégio 

das elites urbanas tradicionais na participação da economia do país. Muitos membros 

das antigas elites, que eram bem relacionados com o regime de Ḥāfiḍ al-ʼAsad, tiveram 

sua importância reduzida na esfera econômica. Isto ocasionou um conflito entre as 

novas e antigas elites, do qual o contencioso sobre a concessionária Mercedes-Benz em 

2004 é um exemplo. O parlamento, por influência de Rāmī Maḫlūf, aprovou uma lei 

que negava à Mercedes o direito de importar peças a menos que Maḫlūf fosse o agente 

exclusivo para a empresa na Síria. Conforme narra Salwa Ismail, 

Neste incidente, Rāmī Maḫlūf tentou retirar a concessionária da Sanqar Sons, 

que detinham a representação oficial da Mercedes-Benz desde os anos 1960. 

Quando a Sanqar Sons recusou-se a abandonar a concessionária, uma 

intervenção estatal na forma de uma brecha legal foi utilizada para obstruir a 

capacidade da companhia de importar peças. Como um resultado do conflito, a 

Mercedes-Benz suspendeu as operações até que o assunto estivesse interamente 

resolvido e a concessionária fosse devolvida à Sanqar Sons (ISMAIL, 

2009:20).
33

 

 

Este episódio evidencia as fissuras de diversas ordens que dividem as 

elites econômicas na Síria. Assim, é possível vê-lo de maneira a perceber a rivalidade 

entre as antigas elites e as novas; mas também a partir das rivalidades clânicas e 

sectárias, uma vez que as elites antigas são, geralmente, pertencentes à classe mercantil 

sunita enquanto os ʼawlād as-sulṭa, em sua maioria, são ligados à elite política alauíta – 

mesmo que sejam sunitas, como é o caso de Muṣṭafā Ṭlās e seus filhos. A tendência 

seguida pelo regime é a de estreitar os círculos de beneficiários em favor daqueles que 

lhe são indiscutivelmente leais, os quais teriam muito a perder com sua queda (ISMAIL, 

2009:20). A ausência de um poder judiciário independente aumenta as possibilidades de 
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 MAS é a sigla para Min ʼAjl Sūriyā – “Para a Síria” 
33

 In this incident, Rami Makhlouf tried to take the dealership away from Sanqar Sons, who have 

Mercedes Benz‟s official representative since the 1960‟s. When Sanqar Sons refused to relinquish the 

dealership, state intervention in the form of a legal loophole was used to obstruct the company‟s ability to 

import spare parts. As a result of the conflict, Mercedes Benz suspended operations until the matter was 

internally resolved and the dealership was returned to Sanqar Sons. 
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corrupção, extorsão e propinas, além de não garantir direitos aos parceiros econômicos 

dos ʼawlād as-sulṭa, sejam estes sírios ou estrangeiros. Um episódio que ilustra esta 

situação ocorreu entre os parceiros SyriaTel, de Rāmī Maḫlūf, e Orascom, empresa 

egípcia que detinha 25% das ações da SyriaTel. Segundo Perthes, 

Em 2002, quando emergiram desacordos comerciais entre as parceiras egípcia e 

síria, um tribunal sírio congelou os ativos da Orascom na Síria. A Orascom 

conseguiu assegurar um julgamento a seu favor fora da Síria, e os dois lados 

concordaram em uma solução „amigável‟ que finalizou a participação da 

Orascom na SyriaTel. A imagem da Síria como uma locação potencial para 

investimento estrangeiro, contudo, já havia sido danificada (PERTHES, 2004:37-

8).
34

 

 

Tanto Haddad quando Ziadeh relatam as denúncias políticas e 

econômicas como algo novo na vida pública síria, e a própria oposição parecia invadir 

os espaços discursivos antes dedicados à celebração do regime e de disputas políticas 

que não ameaçavam o poder do regime de forma consistente. Entre os membros da 

oposição, destaca-se o papel do industrial Riyāḍ as-Sayf, o qual foi eleito duas vezes 

para o parlamento por ser conhecido como outsider em relação aos círculos corruptos. 

Em junho de 2001, as-Sayf apresentou um estudo sobre a exploração do governo sobre 

as companhias de telecomunicações celulares, e foi preso menos de três meses depois 

(WIKAS, 2007:13). Citando o episódio da prisão de as-Sayf, Bassam Haddad expõe 

suas visões pouco otimistas sobre as mudanças: 

Apesar da aparente promessa de uma liderança nova e mais jovem, as esferas 

política e econômica sírias parecem pouco mudadas. Mais sírios estão se 

tornando conscientes de seus direitos, menos medrosos e visivelmente mais 

frustrados e francos, mas, acima de tudo, a Síria ainda parece ser o que sempre 

foi (HADDAD, 2001).
35

 

 

Evidentemente, as críticas dos ativistas mostravam-se muito além das 

intenções de reforma do regime. Seus membros sêniores, como Muṣṭafa Ṭlās e 

Muḥammad ʿUmrān, passaram a rebater a oposição de maneira feroz nos jornais 

oficiais. Vendo que as vozes dissidentes se elevavam além do controle, o regime 

inaugurou em 2001 a repressão conhecida como Inverno de Damasco: buscou 

desacreditar a oposição, denunciando sua “parceria com agentes externos” e declarando 
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 In 2002, when financial disagreements arose between the Egyptian and Syrian partners, a Syrian court 

froze Orascom‟s assets in Syria. Orascom was able to secure a court ruling in its favour outside Syria, 

and the two sides eventually agreed on an „amicable‟ solution that ended Orascom‟s partnership in 

SyriaTel. The damage to Syria‟s image as a potential location for foreign investment, however, had 

already been done. 
35

 Despite the apparent promise of a new, younger leadership, the Syrian political and economic spheres 

seem little changed. More Syrians are becoming more aware of their rights, less fearful and more visibly 

frustrated and outspoken, but overall it seems to be business as usual in Syria. 
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que não toleraria ameaças à unidade nacional. Assim, ao fim do verão, os líderes de 

sociedades civis que estavam mais em evidência haviam sido presos e quase todos os 

fóruns fechados (LANDIS; PACE, 2007:47). O regime buscou justificar suas ações 

declarando que a oposição “tinha pouca consideração pela situação geopolítica da 

Síria”; afinal, como poderia o presidente “se permitir ser pressionado por um ou dois 

intelectuais com [Ariel] Sharon batendo nos portões?” (PERTHES, 2004:19).  

3.2 – Primavera e Inverno de Damasco 

A Primavera de Damasco foi um movimento que, na visão de Radwan 

Ziadeh, refletiu a boa vontade da sociedade síria em tentar revitalizar sua vida política 

através de discussões públicas e reuniões a partir do ano 2000. Contudo, o interesse do 

regime era realizar as reformas legais e econômicas, mas sem abrir espaço para 

alternativas políticas. Assim, as autoridades passaram a anunciar condições para 

“regular” os fóruns de discussão: o assunto com a lista de participantes deveria ser 

submetido às autoridades quinze dias antes para avaliação. Essa medida coincidiu com 

uma declaração na qual a liderança do Partido Baʿaṯ acusava todos os intelectuais que 

participavam nesses fóruns de colaborarem com agentes externos. Além de algumas 

associações de direitos humanos, as únicas associações cívicas a sobreviver ao Inverno 

de Damasco foram a Comissão para o Renascimento da Sociedade Civil e o Fórum 

Jamāl al-ʼAtāsī para o Diálogo Democrático (LANDIS; PACE, 2007:49, ZIADEH, 

2013:67). 

As prisões começaram com a detenção do deputado Maʼmūn al-Ḥumsī em 

agosto de 2001 e a sua subsequente decisão de entrar em greve de fome. 

Detiveram Riyāḍ at-Turk, secretário geral do escritório político do Partido 

Comunista Sírio em setembro de 2001 depois de ter aparecido em um programa 

da TV al-Jazīra chamado “Sem Fronteiras”. Ativistas iniciaram o Fórum para o 

Diálogo Nacional com uma conferência no dia 6 de setembro de 2001, na qual 

Burhān Ġaliyūn, que havia chegado de Paris, era palestrante convidado.  No 

início de seu discurso intitulado “Futuro das Reformas e Mudanças na Síria: por 

um Novo Contrato Nacional” ele sugeriu começar um novo capítulo na vida 

sociopolítica síria. (...) As autoridades sírias revidaram com a prisão do deputado 

Riyāḍ as-Sayf em setembro, assim enfurecendo o Fórum para o Diálogo 

Nacional, o qual prometeu continuar com suas atividades (ZIADEH, 2013: 68)
36

. 
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 The arrests began with the detention of Deputy Ma‟mun al-Humsi in August 2001 and his subsequent 

decision to go on hunger strike. They arrested Riyad al-Turk, general secretary of the political bureau of 

the Syrian Communist Party, in September 2001 after he had appeared on an Al-Jazeera television 

programme called „Without Borders‟. Activists resumed at the Forum for National Dialogue with a 

lecture on 6 september 2001 at which Burhan Ghalion, who had flown in from Paris, was guest speaker. 

At the beginning of his speech titled „Future of Reforms and Change in Syria: Towards a New National 

Contract‟ he suggested starting a new chapter in Syrian socio-political life. (…) The Syrian authorities 

responded by arresting Deputy Riyad Sayf in September, thereby infuriating the Forum for National 

Dialogue, which promised to carry on with its activities. 
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O fim da Primavera de Damasco coincidiu com o ataque às torres 

gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque. Isso tornou a rodada de prisões mais 

fácil para as autoridades sírias, e a visibilidade mundial da repressão sobre a oposição 

foi quase nula, uma vez que a atenção do mundo estava em outro foco. Radwan Ziadeh 

avalia que a repressão aos fóruns se deu pelo fato de não haver, por parte do regime, a 

intenção de reforma política. A intenção do regime era realizar uma abertura econômica, 

contudo, esta não foi feita de maneira abrangente, mas de maneira a renovar os laços 

entre as estruturas autoritárias a elite econômica (ZIADEH, 2013:68).  

O principal sucesso que se pode atribuir ao movimento da Primavera 

de Damasco é o fato de que, pela primeira vez desde o fim dos anos 1970, indivíduos 

podiam tornar públicas suas visões críticas do regime autoritário – e eventualmente 

sofrer as consequências. Um exemplo a ser mencionado acerca da questão da liberdade 

de expressão dos artistas críticos ao regime, como o cineasta ʿUmar ʼAmīrālāy, é o já 

mencionado poema-documentário Inundação no País do Baath: 

O filme permanece proibido na Síria, mas está amplamente disponível no 

mercado paralelo de DVDs piratas. Quando estava prestes a estrear no mundo 

árabe nas Journées Cinématographiques de Carthage em 2004, o embaixador 

sírio na Tunísia inverveio, exigindo a retirada do filme, e os organizadores do 

festival concordaram. Realizadores de cinema que participavam do festival 

ameaçaram se retirar, e o filme foi “reinstituído”. Entre 2005 e 2007, ʼAmīrālāy 

realizou uma oficina em Amã para treinar realizadores árabes emergentes em 

cinema documentário; dois de seus alunos sírios, Rāmī Faraḥ e Rīm ʿAlī, 

dirigiram os curtas Silêncio (Ṣamt; 2007) e Espuma (Zabad; 2006) que também 

foram proibidos na Síria (SALTI, 2012:169)
37

. 

 

A Primavera de Damasco não conseguiu reunir todos os grupos 

oposicionistas em um movimento unificado: diferenças ideológicas, conflitos de 

personalidade e interferência de agentes infiltrados das forças de segurança acabaram 

por provocar desacordos entre os membros da oposição, que acabou por se tornar 

fragmentária. “Conforme notou o ativista ʿAmmār al-Qurabī, „De verdade, não existe 

uma oposição. Existem artistas e escritores individuais‟” (LANDIS; PACE, 2007:48-

51). Ainda assim, muitos dos ativistas que estão acostumados a trabalhar e criticar 

sozinhos recusaram-se a aceitar as alternativas oferecidas pelo regime – o status-quo ou 
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 The film remains banned in Syria but is available widely in the underground market of pirated DVDs. 

When it was due to premiere in the Arab world at the Journées Cinématographiques de Carthage in 

2004, the Syrian ambassador in Tunisia intervened, demanding the film's withdrawal, and the festival 

organizers complied. Filmmakers attending the festival threatened to walk out, and the film was "re-

instituted." Between 2005 and 2007, Amiralay ran a workshop training emerging Arab filmmakers in 

documentary cinema in Amman; two of his Syrian pupils, Rami Farah and Reem Ali, directed the short 

films Silence (Ṣamt; 2007) and Foam (Zabad; 2006) that were also banned in Syria. 
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a guerra civil –, bem como a luta contra Israel como desculpa para a repressão 

doméstica.  

"Por que a maior parte dos sírios deve apertar o orçamento enquanto uma 

pequena porção está acumulando riquezas indizíveis através do controle dos 

recursos públicos?" perguntou um reformista. Outra figura franca comentou: "Há 

décadas não disparamos um tiro através do Golan... onde está o confronto?" 

(HADDAD, 2001).
38

 

 

A crítica franca e pública aos desmandos do regime, que emergiu a 

partir do início dos anos 2000, foi uma experiência nova tanto para o governo quanto 

para a sociedade. A denúncia pública no Parlamento era uma novidade: em geral, o 

partido Baʿaṯ era o responsável por aprovar ou vetar as listas de candidatos 

independentes, e preferência é dada aos candidatos mais despolitizados para evitar a 

eleição de sujeitos mais críticos como Riyāḍ as-Sayf. Mesmo assim, muitos 

representantes de partidos ou organizações ilegais concorreram como independentes – 

inclusive islamistas associados à Irmandade Muçulmana, banida na Síria após os 

eventos de 1979-1982. Após a morte de al-ʼAsad pai, acenderam-se as esperanças de 

uma mudança de comportamento em relação ao exílio dos membros da Irmandade, e 

mesmo ʿAlī Ṣadr ad-Dīn al-Bayānūnī, o seu líder na época, chegou a sugerir que a 

ascensão de Baššār poderia significar uma distensão entre a Irmandade e o Baʿaṯ 

(LEFÈVRE, 2013:175-6). Em abril de 2001, al-ʼAsad publicou um decreto ordenando a 

emissão de passaportes de um ano, e muitos membros da Irmandade interpretaram isso 

como uma possibilidade de retornar à Síria como indivíduos. Contudo, entre os que 

voltaram, eram muitos os relatos de maus tratos, prisões, tortura e morte, por meio dos 

quais o aparato de segurança obrigou membros da organização a confessarem suas 

participações nos eventos do início da década de 1980. Ao perceber a impossibilidade 

de distensão, dada a ausência das intenções do governo de reformar o sistema político, 

passaram a reivindicar a saída do regime. Como renunciaram à violência, sua opção era 

formar coalizões, no exílio, com membros de movimentos políticos de ideologias 

diferentes (LEFÈVRE, 2013:176).  

A Irmandade também se valeu dos ganhos obtidos com a Primavera 

de Damasco, em especial da oportunidade de realizar oposição aberta ao regime, ainda 

que através de jornais estrangeiros. A imagem de violência e sectarismo que o regime 

havia tentado associar à Irmandade pelas duas últimas décadas do século XX havia se 
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 "Why do most Syrians have to tighten their belts while a handful are accumulating unspeakable wealth 

through the control of public resources?" asked one reformer. Another candid figure simply remarked: 

"We have not fired one shot across the Golan for decades...where is the confrontation?" 
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desvanecido e, no início dos anos 2000, a organização ganhou novamente sua influência 

como um componente poderoso da oposição – mas, desta vez, com ideias e não com 

violência (LEFÈVRE, 2013:161). Nesse sentido, a Irmandade publicou dois 

documentos no início dos anos 2000: em maio de 2001, anunciou o “Código de Honra 

para o Trabalho Político” e, em agosto de 2002, o “Pacto Nacional Sírio”, em conjunto 

com outros membros oposicionistas em Londres. Este último documento demonstra que 

a organização desejava se comprometer com conceitos como democracia e pluralismo 

político, e pouco insiste na ideia de um “estado islâmico” para a Síria – em vez disso, 

defende a adoção de um “estado moderno”:  

O “estado moderno” é “aquele que é construído sobre uma base contratual, na 

qual o contrato decorre de uma vontade livre e consciente entre o governante e o 

povo”, “aquele no qual o espaço e reconhecimento dos mandatos e tratados 

internacionais sobre Direitos Humanos formam a espinha dorsal para reconhecer 

as liberdades e direitos básicos tanto para os indivíduos como para as 

sociedades”, “aquele onde as leis de emergência não substituem as condições 

civis normais” e “aquele no qual a alternância de governo prevalece e onde as 

eleições livres e justas determinam a maneira como essa alternância culmina 

entre todas as pessoas.” Sobretudo, o documento conclui que “o estado moderno 

é um estado plural, onde existem matrizes de visões.” Reconhecendo “o outro” – 

“religiosamente, politicamente, intelectualmente e culturalmente” (LEFÈVRE, 

2013:172-3).
39

 

 

Parece evidente que as visões de ideólogos mais radicais da 

Irmandade Muçulmana estavam se tornando impopulares entre os membros da 

organização. Al-Bayānūnī chegou a declarar que a Irmandade respeitaria o resultado de 

eleições ainda que uma mulher ou um cristão chegasse à presidência da Síria. 

(LEFÈVRE, 2013:173). A proposta da Irmandade seria um tipo de governo parecido 

com o que exerce o AKP (Partido Justiça e Desenvolvimento) na Turquia, que não 

impõe a religião sobre os cidadãos e nem busca eliminar a religião, conforme explicou 

al-Bayānūnī. “Não podemos impor qualquer maneira particular de vestir aos cidadãos. 

Nós encorajamos as mulheres a vestir o ḥijāb
40

 e a seguir o comportamento e ação 

islâmicos, mas os indivíduos devem ser livres para escolher o que quiserem” 

(LEFÈVRE, 2013:173). Ao mesmo tempo em que enfatiza a “liberdade de escolha” e 
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 The “modern state” is “one which is built upon a contractual basis in which the contract stems from an 

aware and free will between the ruler and the people”, “one where the space and recognition of 

international charters and mandates on Human Rights form a primary backbone to acknowledging basic 

rights and freedoms for individuals as well as societies, “one where Emergency Laws do not substitute 

normal civil conditions” and “one where altrnation of government prevails and where free and fair 

elections determine the manner in which this alternation amongst all the people culminates.” Above all, 

the document concludes, “the modern state is a plural state, where arrays of views exist.” Recognizing 

“the other” – “religiously, politically, intellectually and culturally”. 
40

 ḥijāb: lenço que cobre completamente o pescoço, orelhas e cabelos, deixando o rosto visível. 
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“direitos de igualdade” para as mulheres, também defende que “valores apropriados” 

devem assegurar os “papéis mutuamente complementares que Deus deu ao homem e à 

mulher” – deixando livre a interpretação de quais seriam tais “valores apropriados”. 

Defende que o islã não pode ser imposto, mas deve ser escolhido em referendo, assim 

sendo posto à prova da vontade do povo. E se uma assembleia eleita livremente 

escolhesse aprovar uma lei permitindo algo proibido pelo islã, como jogo ou 

prostituição? Ao ser questionado sobre este ponto, Zuhayr Sālim, ideólogo da 

Irmandade, diz que “há coisas sobre as quais não se legisla” e que “nas democracias 

ocidentais também há linhas vermelhas” (LEFÈVRE, 2013:174).  

Embora formalmente democrático, o discurso da Irmandade 

Muçulmana está imbuído da ideologia do islã político. Rafaël Lefèvre, autor de um 

extensivo trabalho sobre a organização, considera que este tipo de discurso deixa 

margem para interpretações ambíguas. Radwan Ziadeh, por sua vez, percebe o discurso 

da Irmandade com otimismo, pois entende que, mesmo apenas no plano das ideias, a 

incorporação de termos democráticos e da aceitação da democracia nos diferentes 

discursos oposicionistas indica uma evolução em várias frentes no discurso político na 

Síria. Ziadeh afirma que “seu comprometimento em trabalhar como um partido político 

civil dentro de um país basicamente islâmico coloca-a em pé de igualdade com os 

partidos democratas cristãos na Europa” (ZIADEH, 2013: 151).  

Não eram todos os atores islâmicos que estavam interessados na 

oposição ao regime, que optou por refazer os laços com aqueles geralmente 

considerados como “despolitizados”. Assim, os šuyūḫ sunitas mais populares de 

Damasco, mesmo os que estavam em total desacordo com as escolhas ideológicas do 

Baʿaṯ, adaptaram-se tendenciosamente melhor a um ambiente autoritário do que os 

islamistas (PIERRET, 2011:271). De acordo com Thomas Pierret, apesar de serem 

ambos atores islâmicos e sunitas, šuyūḫ e islamistas não perseguem de formas diferentes 

um objetivo semelhante, como a islamização do estado. Enquanto os islamistas 

perseguem, na Síria, um tipo de reforma política que os inclua como partido político e 

que os habilite a islamizar o estado a partir da política, os šuyūḫ querem apenas 

consolidar seu poder de administrar as consciências muçulmanas e a sua entrada no céu, 

garantindo assim o serviço de culto, as doações religiosas e a garantia de sua posição 

elevada em um regime autocrático. Diferentemente do discurso da Irmandade 

Muçulmana a respeito da democracia, Thomas Pierret apresentou o discurso de ʼUsāma 
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ar-Rifāʿī em 2006, um dos šuyūḫ responsáveis pelo sucesso do império caritativo gerido 

pela jamāʿat Zayd, por ocasião da vitória do Ḥamās na Palestina.  

“As eleições na Palestina foram honestas (...) Agora, eles impõem um embargo 

tirânico sobre os palestinos para alegar que derrubaram o governo estabelecido 

com base na democracia. (...) O estado islâmico tem sua base na consulta (aš-

šūrā). Eu não quero que ninguém o chame de „democracia‟. O islã não pode ser 

rebaixado ao nível da democracia” (PIERRET, 2011:256)
41

 

 

Eis, portanto, a diferença ideológica entre os principais atores 

islâmicos na Síria. A Irmandade Muçulmana tem a percepção de que o islã “passa na 

prova da democracia” e, portanto, que é possível concorrer e vencer eleições por meio 

de partidos políticos. Já os šuyūḫ sabem que não terão o mesmo acesso ao poder caso o 

regime político se torne uma democracia. A maioria dos šuyūḫ mais populares de 

Damasco pertencem a ordens sufi Naqšbandī, que teoricamente não desejam outro 

poder além da autoridade religiosa sobre a moral. Em um ambiente de ditadura e 

autoritarismo – ainda que o partido dirigente seja ideologicamente laico – o governo 

deve fazer concessões e reconhecer a importância de uma aliança com os šuyūḫ que, 

com a manutenção do regime autoritário, mantêm sua posição e estão mais próximos de 

negociar suas demandas para combater os “valores que desafiam o islã”. 

3.3 – Atividade feminina no estado, na mesquita e na oposição 

As feministas e associações de direitos das mulheres serão, assim, 

consideradas como as principais inimigas dos šuyūḫ. O partido Baʿaṯ, ao longo de sua 

trajetória, procurou realizar um esforço coerente com sua ideologia laica e incentivou a 

educação e oportunidade de trabalho para que as mulheres não se tornassem um 

“recurso nacional desperdiçado”, que atrasaria o desenvolvimento do país. A Síria foi 

um dos primeiros países árabes a ter mulheres em postos executivos, como Najāḥ al-

ʿAṭār, doutora em Literatura Árabe, que assumiu o ministério da cultura em 1976. Outro 

exemplo a ser mencionado é a “intelectual do poder” Buṯayna Šaʿabān. A melhor de sua 

classe em Ḥumṣ, a quarta maior nota nos exames finais para o ensino secundário em 

1971, recebeu de Ḥāfiḍ al-ʼAsad uma bolsa para a Universidade de Damasco, onde foi a 

primeira mulher a se bacharelar em Língua Inglesa. Em 1988, iniciou seu trabalho para 

o regime do Baʿaṯ no ministério das relações exteriores, e desde 1993 até 2003 ocupava 

o cargo de “intérprete oficial do presidente sírio”. Entre 2002 e 2003, tornou-se diretora 
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 Les élections en Palestine étaient honnêtes (...). Maintenant, ils imposent un embargo tyrannique sur 

les Palestiniens pour abattre le gouvernement établi sur la base même de la démocratie dont ils se 

réclament. (...)L‟État islamique était basé sur la consultation (chûra). Je ne veux pas que quiconque 

l‟appelle „démocratie‟. L‟islam ne doit pas être rabaissé au niveau de la démocratie.  
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do departamento de mídia internacional no mesmo ministério. Desde 2008, Šaʿabān 

ocupa o cargo de assessora de mídia do presidente sírio, estando no mesmo nível dos 

ministros (as-SALEH, 2012:195-6).  

Para a maior parte das mulheres, esta presença na vida pública, 

contudo, é circunscrita ao que é considerado “aceitável para uma mulher”. Conforme 

Faedah Totah, 

A presença das mulheres na esfera pública era aceitável quando não desafiava a 

autoridade masculina. Escrevendo sobre relações de gênero durante o período do 

Mandato na Síria e no Líbano com base em uma pesquisa de diversas 

publicações daquele tempo, Elizabeth Thompson nota que as imagens de 

mulheres em público tinham base em suas relações com os homens: “a Mãe 

Patriótica, a Boa Esposa, a Mulher Retrógrada, e a Depravada.” Essas imagens 

permanecem pertinentes atualmente, e, apesar de as dicotomias 

tradicional/moderno ou público/privado terem sido contestadas em anos recentes, 

as mulheres no Oriente Médio permanecem cuidadosas sobre sua visibilidade em 

público e evitam certos locais ou comportamentos considerados socialmente não-

autorizados (TOTAH, 2013:3-4).
42

 

 

O ativismo feminino, assim como em diversas outras sociedades, tem 

seus limites na Síria. A maior parte do ativismo considerado apropriado para mulheres 

reside dentro dos âmbitos sancionados pelo estado ou pela mesquita. O partido dirigente 

decidia quais eram as atividades políticas aceitáveis para mulheres e que poderiam ser 

mobilizadas a serviço da nação. Um exemplo ilustrativo do tipo de ativismo tolerado 

pelo estado e pela sociedade é o trabalho da Dra. Nādiya Ḫūst durante os anos 1980 

para localizar e preservar a última casa conhecida de Yūsuf al-ʿAḍma, ministro da 

guerra durante o pequeno governo árabe de Fayṣal de 1919 a 1920,  e manter sua 

memória social viva em uma cidade que viveu dias agitados no início do século XX. Al-

ʿAḍma era damasceno e morreu durante a resistência contra a ocupação francesa, o que 

o tornou um herói nacional. A prática da Dra. Ḫūst foi estrategicamente política, pois 

enfrenta a relação geralmente delicada entre o regime predominantemente alauíta e os 

damascenos urbanos, ao mesmo tempo em que luta para preservar a memória e a 

unidade nacional. Os esforços da Dra. Ḫūst contribuem para eternizar uma memória ao 

mesmo tempo política e apolítica, pois ela não desafia o status quo em relação às 

                                                           
42

 The presence of women in the public sphere was acceptable when it did not challenge men‟s authority. 

Writing on gender relations during the Mandate period in Syria and Lebanon and based on a survey of 

several publications from that era, Elizabeth Thompson notes that the images of women in public were 

based on their relation with men: “the Patriotic Mother, the Good Wife, the Backward Woman, and the 

Deviant.” These images remain pertinent today, and, although the dichotomies of traditional/ modern or 

public/private have been challenged in recent years, women in the Middle East remain cautious about 

their visibility in public and avoid certain venues or behaviors considered socially unsanctioned. 
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questões de gênero, mas mantem-se dentro do espaço que foi preestabelecido para a 

mulher na esfera pública (TOTAH, 2013:7-8). 

Outro exemplo de atividade feminina autorizada na Síria era o 

pertencimento a um círculo de oração ou de memorização do Corão como o das 

Qubaysīyāt, fundado por Munīra al-Qubaysī, cujas atividades como šayḫa começaram a 

ficar conhecidas a partir dos anos 1980. Apesar da atividade de guiar a prece e 

interpretar as escrituras ter sido sempre destinada aos homens, a Síria viu a ressurreição 

de uma tradição centenária de šayḫāt
43

, ou seja, mulheres acadêmicas da religião, e um 

aumento das estruturas de ensino para meninas que superou o dos meninos (ZOEPF, 

2016:59). Munīra al-Qubaysī nasceu em 1933 e realizou seus estudos de ciências 

religiosas na Universidade de Damasco, tornando-se professora na faculdade de šarīʿa
44

 

da mesma universidade. Começou a ficar conhecida por seus sermões em um contexto 

após o massacre de Ḥāma de 1982, quando o regime de Ḥāfiḍ al-ʼAsad procurou 

impulsionar o ensino laico e a presença da mulher junto ao homem no espaço público 

(ARDITO, 2010:80). 

Munīra al-Qubaysī pede às meninas para que se emancipem, e se tornem 

competentes em matéria de religião para que sejam independentes na condução 

de suas vidas, numa abordagem caracterizada pelo rigor moral. É certamente 

uma das primeiras a introduzir de forma sistemática, mas ainda informal, “um 

novo ʼādāb
45

 – uma nova cultura – [que] é necessária frente aos novos usos, 

frente à nova mistura (e laicismo) – impulsionados pelo presidente, que 

apareceram com a entrada gradual das mulheres na esfera pública”. Este novo 

ʼādāb exige que as mulheres se reúnam em suas casas, como quer a tradição, 

enquanto engajam-se em continuar seus estudos e desempenhar um papel ativo 

na sociedade segundo uma conduta islâmica (ARDITO, 2010:81).
46

 

 

Mulheres das mais poderosas famílias sírias eram membras, mas 

qualquer jovem devota e estudiosa poderia ser convidada. As moças da irmandade se 

reconhecem pela maneira como fazem o nó que prende o ḥijāb embaixo do queixo, e 

pelas cores se reconhece a hierarquia dentro do grupo: as novas vestem ḥijāb branco e 

longos casacos cáqui; um nível acima, usam ḥijāb azul-claro; as mais graduadas vestem 

ḥijāb e casacos azul-marinho; e no estágio final, é autorizada pela šayḫa a cobrir-se 
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 šayḫāt: plural de šayḫa, que é o feminino de šayḫ.  
44

 šarīʿa: lei islâmica. 
45

 ʼādāb: decoro, conduta. 
46

 Munira al-Qubaysï demande aux filles de s'émanciper en devenant compétentes en matière de religion 

pour être indépendantes dans la conduite de leur vie, dans une approche caractérisée par le rigorisme 

moral. Elle est certainement une des premières à introduire, de façon systématique mais toujours 

informelle, «un nouvel adab - une nouvelle culture- [qui] était indispensable face aux nouveaux usages, 

face à une mixité [et un laïcisme] nouveaux impulsés par le président qui apparaissait avec l'entrée 

progressive des femmes dans l'espace public» . Ce nouvel adab exige des femmes qu'elles se rencontrent 

dans les maisons comme le veut la tradition tout en les engageant à poursuivre des études et à jouer un 

rôle actif dans la société selon une conduite islamique. 
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totalmente de preto. Os encontros do grupo se davam dentro da casa da ʿānisa
47

- 

chamada assim pelas discípulas mesmo quando é casada - que dirige a reunião e recebe 

as adolescentes em casa em um clima de convivialidade e cumplicidade (ZOEPF, 2006; 

ARDITO, 2010:84). 

Muitas das membras da irmandade que eram pobres tinham seus 

casamentos pagos, e muitas vezes tinham oportunidade de ascensão social pelo 

casamento ou por meio de empregos que eram oferecidos às irmãs. Portanto, a 

associação com as Qubaysīyāt poderia significar avanço social e profissional em um 

país onde poucas oportunidades estavam à disposição para mulheres jovens (ZOEPF, 

2016:57). Além disso, muitas membras da associação narraram os benefícios concretos 

de se sentirem mais empoderadas dentro de suas próprias famílias. Uma jovem membra 

do grupo explica: 

“Apenas mulheres ignorantes são molestadas pelos homens em nome do islã (...) 

quando as meninas têm a habilidade de ler o Corão e interpretá-lo, elas 

conseguem encontrar seus próprios significados. Educação religiosa é uma 

grande proteção para uma mulher, especialmente uma mulher pobre” (ZOEPF, 

2016:57).
48

 

 

O espaço para as mulheres é, na Síria, extremamente protegido, e as 

Qubaysīyāt procuraram desfrutar ao máximo da liberdade dada pela privacidade que 

uma sociedade islâmica tradicionamente reserva às mulheres. De acordo com a 

jornalista Katherine Zoepf, já se tornou um clichê entre os observadores ocidentais no 

Oriente Médio o relatar do aumento no número das mulheres usando véu como sinais de 

um revivalismo islâmico, sem avaliar o quanto este revivalismo parece ser uma forma 

de empoderamento para estas mulheres (ZOEPF, 2016:59). Na opinião da jovem Serene 

Taleb-Agha, ex-participante do grupo, as Qubaysīyāt são feministas, e é insuficiente 

avaliar o comprometimento feminino com qualquer ideologia a partir do porte – ou não 

– do ḥijāb:  

Conheci por acaso diversas mulheres sírias que tiraram o ḥijāb contra o desejo de 

suas famílias, e nunca nenhuma delas usou argumentos feministas para suas 

ações. Em vez disso, elas “querem parecer modernas” ou “querem encontrar um 

marido” ou pensam que o ḥijāb é feio. Inversamente, quando as mulheres 

escolhem adotar o ḥijāb, não é válido assumir que elas viraram suas costas ao 

feminismo secular. É mais provável que tenham virado suas costas a uma vida 

conservadora que é apenas revestida de modernidade (TALEB-AGHA, 2010).
49
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 ʿānisa: “senhorita” como pronome de tratamento.  
48

 It‟s only ignorant women who are bullied by men in the name of Islam (...) when girls have the ability 

to read the Qur‟an and interpret it, they will be able to find their own meanings. Religious education is a 

great protection for a woman, especially a poor woman. 
49

 Incidentally, I‟ve met several Syrian women who have removed their hijab against their family‟s 

desires, and none ever used feminist reasoning to argue their actions. Instead they “want to appear 
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 Muitas delas não tinham a autorização para sair de suas casas para 

visitar suas vizinhas ou para almoçar com amigas, conforme relato da Dra. Rufayda, 

uma das professoras mais populares do Instituto Al-ʼAndalus, em Ḥāma. Nesse 

contexto, o instituto se tornou uma referência significativa para muitas mulheres da 

cidade, pois uma vez que a confiança de seus parentes foi conseguida, o instituto se 

tornou um local autorizado socialmente para uma mulher além da sua casa (ZOEPF, 

2016:59).  

Contudo, há outras opiniões acerca das Qubaysīyāt: Ṣabāḥ al-Ḥallāq, 

uma ativista síria secular para os direitos das mulheres residente no Líbano e signatária 

do Manifesto dos 99, tem relações pessoais com membras do movimento e é uma forte 

crítica da organização.  

“O movimento Qubaysī mata a liberdade de pensamento e o senso de razão, 

impelindo suas membras a colocar-se sob seu total controle,” al-Ḥallāq disse 

durante uma entrevista na Síria para Women's e-News. “Ele interefere nas 

escolhas, vida pessoal e atividades públicas de todas as mulheres dentro do 

movimento; afasta-as de qualquer forma de tecnologia; e nutre o estereótipo da 

mulher como um mero corpo proibido” (WOMENS E-NEWS, 2013).
50

 

 

Mesmo após a decisão do governo em 2006 de permitir às Qubaysīyāt 

que ensinassem em mesquitas, elas preferiram continuar ensinando em lares privados – 

o que ainda era proibido. Cerca de 70 mil mulheres em todo o país, as Qubaysīyāt 

continuaram a fazer de sua associação uma sociedade secreta mesmo entre amigos e 

parentes, o que a torna praticamente impenetrável aos não-iniciados. Muitas das 

histórias e anedotas sobre as Qubaysīyāt querem sugerir que elas têm influência política, 

especialmente por terem por tanto tempo mantido organização e conexões secretas de 

maneira autorizada tanto socialmente quanto religiosamente, e além do controle do 

regime (ZOEPF, 2016:58). É preciso lembrar, porém, das relações próximas de Munīra 

al-Qubaysī com o šayḫ ʼAḥmad Kuftārū, de quem foi discípula: Kuftārū era colaborador 

próximo de Ḥāfiḍ al-ʼAsad e membro do parlamento de 1971. Assim, as Qubaysīyāt, 

pelas estreitas relações ideológicas com os kuftāristas, também praticam um tipo de islã 

visto pelo regime como apolítico e, portanto, tolerado (ARDITO, 2010:81). A atividade 

                                                                                                                                                                          
modern” or “want to find a husband” or think the hijab looks ugly. Conversely, when women choose to 

adopt the hijab, It is not a valid assumption that they have turned their backs on secular feminism. More 

likely, they have turned their backs on a conservative life that is only adorned with a modern veneer. 
50

 “The Qubeysi movement kills the freedom of the mind and the sense of reason, pushing its members to 

come under its full control,” Hallak said during an interview in Syria with Women's eNews. “It interferes 

with the choices, personal life and public activities of each and every woman within the movement; pulls 

them away from any form of technology; and fosters the female stereotype as merely a forbidden body.” 
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feminina que não desafiava o status-quo ou as relações patriarcais era bem aceita tanto 

pelos atores religiosos quanto pelo regime. O ativismo que buscava superar as 

desigualdades financeiras e políticas entre homens e mulheres, por sua vez, era sujeito à 

forte crítica dos šuyūḫ e de uma prática ambígua por parte do estado.  

De acordo com a cientista social Rania Maktabi, Baššār al-ʼAsad deu 

continuidade às reformas iniciadas em 1990 no início dos anos 2000, quando a Lei das 

Igrejas Orientais passou a executar as convenções internacionais sobre os direitos das 

mulheres e crianças. As mudanças estipularam o princípio de igualdade entre filhas e 

filhos (em questões de herança) e entre mães e pais (em relação a seus filhos), o que 

fortaleceu os direitos financeiros das mulheres católicas. A Associação de Iniciativa 

Social (AIS), um dos grupos de direitos humanos voltado aos direitos da mulher, 

realizou uma pesquisa apenas entre mulheres a respeito das questões de estado civil e 

direito familiar. Tal pesquisa foi fudamental para a campanha que logrou a aprovação da 

Lei 18 em outubro de 2003, a qual prolongou o período de custódia parental da mãe 

divorciada em dois anos (filhos até treze e filhas até quinze). Esta foi a primeira emenda 

a uma lei de família desde 1975 (MAKTABI, 2015:180).  

Entre as reformas legais de 2003 e 2005, os assuntos relacionados ao 

estado civil e direito familiar foram amplamente discutidos na sociedade síria. As 

principais questões referiam-se a casamentos intercomunitários ou intersectários e ao 

direito das mulheres divorciadas; era permitido a um homem cristão, por exemplo, 

converter-se ao islamismo para poder se divorciar de sua mulher e se casar novamente 

com outra mulher, enquanto sua ex-mulher cristã se situava em um vácuo legal, uma 

vez que o casamento cristão não admite divórcio. Além disso, uma campanha nacional 

sobre a violência contra a mulher foi lançada para assegurar o comprometimento do 

governo com assuntos específicos de gênero. O assassinato da jovem drusa Hudā ʼAbū 

ʿAsalī em setembro de 2005 por membros de sua própria família foi um dos fatos que 

contribuíram para a divulgação da primeira campanha civil de alcance nacional contra o 

femicídio, lançada em 2005 pela Organização das Mulheres Sírias (MAKTABI, 

2015:181). A organização conclamava a uma mudança no código penal da Síria, que 

pune de forma leve o perpretador de crime de honra, que é sujeito a redução de pena e 

pode ser colocado em liberdade poucos meses após ser condenado (LANDIS, 2006). A 

orientação conservadora, contudo, prevaleceu entre aqueles que não desejavam desafiar 

as interpretações religiosas do direito de família. Segundo Maktabi, 

A membra do parlamento e advogada Ḥanān ʿAmrū, por exemplo, absteve-se de 

assinar a petição nacional contra o femicídio. „Amro é representante do distrito 
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druso de as-Suwaydāʼ, a área de onde veio a mulher drusa assassinada. Sua 

assinatura teria representado uma discórdia com os dogmas do direito familiar 

druso, que proíbe casamento extracomunal, e provavelmente seria interpretada 

como crítica contra a autoridade clerical drusa. O membro do parlamento e 

especialista islâmico Muḥammad al-Ḥabaš, que apoiou a emenda relativa à 

custódia dois anos antes, revelou tendências conservadoras similares quando 

assinalou que as reservas da Síria sobre a CEDAW [Convenção para a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher] poderiam ser 

suspensas, com a exceção do artigo 16 porque “a šarīʿa garante a uma mulher o 

direito de abolir o casamento por meio de um julgamento e não pela vontade 

individual. Eu creio que as reservas sobre esse artigo são necessárias e absolutas” 

(MAKTABI, 2013:24-5).
51

 

 

Muitos šuyūḫ realizaram diversos sermões condenando o 

fortalecimento dos direitos das mulheres em suas ʼiftāʼ
52

 e sermões, em especial a 

aprovação da lei de estado civil e a distribuição do livro Bas les voiles! (“Abaixar as 

velas!”) da franco-iraniana Chahdortt Djavann em uma conferência no auditório 

principal da Universidade de Damasco. Estes dois fatos juntos foram considerados pelos 

šuyūḫ como uma afronta, e foram assim utilizados como maneira de negociar seu apoio 

ao regime, caracterizando as feministas como uma “ameaça” por estarem ligadas a 

“conspirações estrangeiras”. O šayḫ ʼIbrāhīm as-Salqīnī, à época muftī
53

 de Alepo, 

criticou a lei em 2005 em seu sermão O ataque ao estado civil. O šayḫ ʼUsāma ar-

Rifāʿī, em um sermão de uma série de mais de 60 sermões lançados em “defesa da 

mulher muçulmana”, afirma que as campanhas de controle de natalidade da ONU são 

parte de um “complô ocidental”, enquanto as campanhas de prevenção da AIDS são a 

“oficialização da fornicação” (PIERRET, 2011:254-61). Tais opiniões, que fazem 

existir um ambiente religioso contestador ao estado laico que é parte da ideologia do 

Baʿaṯ, precisaram ser toleradas pelo regime, que tinha a necessidade de assegurar o 

apoio desses agentes religiosos no momento em que as forças da oposição tornam suas 

críticas cada vez mais públicas e aumentam as pressões regionais e internacionais. 

                                                           
51

MP and lawyer Hanan „Amro, for instance, refrained from signing the national petition against 

femicide. „Amro represented the Druze district of Suweida, the area from which the murdered Druze 

woman came. Her signature would have illustrated a discord with Druze family law tenets that forbid 

extra-communal marriage and would most probably have been translated into criticism against Druze 

clerical authority. MP and religious scholar Mohammad al-Habash, who supported the custody 

amendment two years earlier, revealed similar conservative leanings when he pointed out that Syria‟s 

CEDAW reservations could be lifted with the exception of article 16 because “shari‟a grants a woman 

the right to abolish marriage through court and not by individual will. I believe reservation on this article 

is necessary and absolute” 
52

 Plural de fatwā 
53

 muftī: acadêmico islâmico a quem é reconhecida a capacidade de interpretar a šarīʿa. 
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3.4 – A questão curda na Síria  

Ainda havia muitas ressalvas entre grupos oposicionistas à crítica 

pública ao regime, especialmente após os acontecimentos do Inverno de Damasco. 

Apesar disso, muitos deles continuaram se articulando para reivindicar seus direitos 

embarcando no clima de crítica vocal ao regime promovido pela Primavera de 

Damasco. Assim, no dia 10 de dezembro de 2002, Dia Internacional dos Direitos 

Humanos, o Yakītī (Partido da União Democrática Curda), aliado do Partido dos 

Trabalhadores do Curdistão (PKK) da Turquia, organizou uma manifestação em frente 

ao edifício do parlamento em Damasco. Foram poucos presentes: apenas 120 pessoas 

compareceram, levando faixas e cartazes demandando que a constituição reconheça os 

curdos como a segunda etnia oficial do país, e que sejam incorporados à sociedade síria 

como curdos dentro dos moldes da unidade nacional. O Yakītī, devido à sua relação 

com o PKK, não era uma unanimidade entre os ativistas políticos curdos na Síria; além 

disso, havia um clima de distensão entre o regime e a maioria dos curdos após a visita 

de Baššār al-ʼAsad à cidade de al-Qāmišlī no mesmo ano (GAUTHIER, 2009:107). Em 

geral, o nacionalismo curdo é visto como antiárabe e muitos curdos desfrutam de uma 

posição mais vantajosa junto ao regime devido ao fato de terem aberto mão de sua 

identidade nacional curda em favor da árabe, como ocorreu com o šayḫ Muḥammad 

Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī. Muitas vezes, membros árabes da oposição, como Riyāḍ as-

Sayf , que defendessem os curdos e outras minorias em seus discursos, não tinham boa 

recepção nem entre as autoridades nem entre a oposição nacionalista síria, a qual muitas 

vezes via a luta de liberação política dentro dos moldes do nacionalismo árabe 

(ZIADEH, 2013:65).  

Os curdos, porém, passaram a se organizar de maneira mais 

contundente e a fundar seus próprios partidos. Em 25 de junho de 2003, em 

comemoração ao Dia dos Direitos da Criança, o Yakītī organizou uma parada infantil 

em frente do edifício da UNESCO em Damasco. Dessa vez, muitos partidos curdos 

recém fundados como o Yāsārī (Partido Curdo Esquerdista da Síria), Waḥda (Partido da 

União Democrática Curda na Síria) e ʼIttiḥād (Partido Curdo Democrático Unido, 

também afiliado ao PKK turco) participaram; o partido at-Taḥāluf (Aliança 

Democrática Curda na Síria), por sua vez, não compareceu, pois se opunha ao uso de 

cartazes durante as manifestações, os quais poderiam dar às autoridades pretexto para 

repressão. Isso demonstra, em um ambiente de autoritarismo, como pode ser subversiva 

a visibilidade pública do motivo do protesto em cartazes e faixas – a maioria dos grupos 
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que não participou da manifestação anterior se opunha à utilização de cartazes e faixas 

durante os protestos, pois acreditavam que este tipo de subversão do discurso autorizado 

poderia dar justificativa para a repressão; se esta era violenta contra a oposição árabe, 

seria muito mais violenta contra a oposição curda (GAUTHIER, 2009:108). 

A manifestação seguinte ocorreu em 6 de outubro de 2003 em 

comemoração ao “censo extraordinário” em frente ao Conselho de Ministros. Em 1962, 

o plano do Cinturão Árabe foi concebido pelo chefe da polícia política de al-Ḥasaka 

para expropriar as terras e privar de seus direitos de cidadania os curdos em uma faixa 

de 350 por 15 quilômetros ao longo da fronteira turca. Após a realização do “censo 

extraordinário de 1962”, 120 mil curdos foram privados de sua cidadania pelo fato de 

não conseguirem provar sua presença na Síria antes de 1945. Foram registrados como 

“estrangeiros” e só teriam acesso à universidade ou à cidadania caso se filiassem ao 

partido Baʿaṯ. Nesta época, muitas das tribos curdas eram seminômades e se moviam 

livremente pelas fronteiras. Após a implementação do censo muitos não tiveram outra 

opção a não ser assentar-se nas periferias de al-Qāmišlī e al-Ḥasaka. O governo, por sua 

vez, moveu 30 mil agricultores curdos para as cidades de Alepo e Damasco. A terra 

expropriada dos curdos foi distribuída para famílias árabes de ar-Raqqa e Alepo, 

principalmente após 1974 quando suas aldeias foram inundadas pelo Lago al-ʼAsad 

durante a implementação do Projeto Eufrates e al-Ḫābūr (ABABSA, 2013:40). A 

questão fundiária é sensível na região da Jazīra, a área agrícola e energética pioneira da 

Síria, onde se encontram os governorados de al-Ḥasaka, ar-Raqqa e Dayr az-Zūr. É 

nesta região altamente estratégica o local onde as principais reservas de hidrocarbonetos 

têm sido exploradas desde 1985. A Jazīra cobre 40% do território sírio, produzindo dois 

terços dos cereais do país, e três quartos de seus hidrocarbonetos. É também a região 

com menor desenvolvimento humano, maior proporção de pobreza e taxa de 

analfabetismo (ABABSA, 2015:201). De acordo com o relato do jornalista Stephen 

Starr (2012), 

Muitos curdos tomaram o caminho para Damasco para procurar trabalho em 

qualquer setor em que pudessem encontrar pelas duas últimas décadas, por falta 

de oportunidades em sua cidade natal. Os homens que vendem cigarros, livros 

velhos, potes e panelas em cima e embaixo da Ponte do Presidente, aqueles que 

trabalham nos quiosques e os que acendem e ajeitam os ʼarāgīl
54

 nas centenas de 

restaurantes da cidade, são quase todos curdos. Eles trabalham na construção e 

construíram casas ilegais sem eletricidade, água ou esgoto. Nos micro-ônibus, 
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 ʼarāgīl: plural de ʼargīla, “narguilé” 
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falam em curdo no celular enquanto passageiros falantes de árabe olham. São os 

cidadãos de terceira classe na Síria (STARR, 2012:39)
55. 

 

As demandas dos curdos poderiam ser separadas em três categorias: 

culturais, linguísticas e políticas. Os direitos linguísticos resumiam-se na demanda do 

reconhecimento e descriminalização da língua curda e o direito de ensiná-la e aprendê-

la nas escolas; os direitos culturais, na permissão para preservar a identidade cultural 

curda, promovendo festivais e celebrando a literatura, música e dança curda; os direitos 

políticos, na busca do reconhecimento constitucional dos curdos como minoria étnica na 

Síria (SINCLAIR; KAJJO, 2011). Conforme a vontade de todos os partidos curdos 

reunidos, a reunião de 6 de outubro de 2003 em comemoração ao “censo extraordinário” 

seria uma reunião silenciosa e sem palavras de ordem, cuja única demanda seria a 

questão dos curdos em situação de cidadania irregular, e sem nenhuma outra mensagem 

política aberta. Esta foi a primeira manifestação com indicações de colaboração entre os 

curdos e a oposição árabe, com a discreta participação de grupos de direitos humanos 

(GAUTHIER, 2009:108). 

Segundo a pesquisadora Julie Gauthier, as manifestações tornaram-se 

mais frequentes, especialmente em frente a tribunais onde ativistas curdos estavam 

sendo julgados. No dia 20 de dezembro de 2003, vários partidos curdos, junto a diversas 

organizações de direitos humanos, organizaram uma reunião em frente ao tribunal 

militar em Alepo durante o julgamento de 14 intelectuais árabes e curdos. Esta 

manifestação atraiu cerca de mil participantes e o curdo ʿAbduh ʿAbd al-Ḥamīd foi 

preso. Em 24 de fevereiro de 2004, 500 pessoas se juntaram em Damasco em frente à 

corte de segurança militar onde ocorria o julgamento de sete ativistas curdos, presos 

durante a parada infantil de 2003. Quando os militantes do partido Yakītī Marwān 

ʿUṯmān e Ḥasan Salāḥ foram liberados, após terem sido presos na manifestação de 10 

de dezembro de 2002, ocorreu uma grande manifestação que se estendeu em uma 

marcha de quatro quilômetros e três dias de festa. A queda de Bagdá em abril de 2003 

também contribuiu para aumentar a atividade política nas universidades, principalmente 

em Alepo, onde numerosos estudantes são curdos (GAUTHIER, 2009:109). 
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 Many Kurds have made their way to Damascus in search of work in any sector they could find over the 

past couple of decades, for lack of opportunities in their home cities. The men who sell cigarettes, old 

books, pots and pans on and under the President‟s Bridge and elsewhere, those who work in kiosks and 

those who light and manage the argelehs in the city‟s hundreds of restaurants, are almost all Kurdish. 

They work in construction and have built illegal houses without electricity, water or sewage systems. In 

the microbuses they speak Kurdish on their mobile phones as Arab-speaking passengers look on. They 

are Syria‟s third class citizens. 
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As manifestações curdas, apesar de pequenas e de curta duração 

devido às dispersões promovidas pelo aparato de segurança, eram bem regulares e 

organizadas, além de serem contínuas e assíduas. Tal aspecto do movimento 

oposicionista curdo não passou despercebido ao regime; assim, em 8 de março de 2004, 

os habitantes da cidade de al-Qāmišlī saíram às ruas para a comemoração do Dia 

Internacional da Mulher. Apesar do título inclusivo, os participantes eram 

exclusivamente curdos e as reuniões comemoravam a data com festividades, grupos 

folclóricos e leitura de poemas curdos. Este tipo de celebração que, apesar de proibida, 

era geralmente tolerada pelas autoridades, acabou em inúmeras prisões, deixando 

antever a violência que seria posta em prática pelo governo na mesma cidade poucos 

dias depois (GAUTHIER, 2009:110).  

No período de 12 a 25 de março de 2004, a cidade de al-Qāmišlī foi 

tomada por uma revolta popular, que foi violentamente reprimida pelas forças de 

segurança. De acordo com a narrativa de Gauthier, a confusão começou no estádio de 

al-Qāmišlī, com uma briga entre torcedores do time Dayr az-Zūr e o time da casa. 

Torcedores do Dayr az-Zūr cantaram insultos contra líderes nacionalistas curdos, 

mostrando cartazes com fotos de Ṣaddām Ḥusayn, as quais são proibidas na Síria. A 

briga se espalhou pelo estádio para a desvantagem dos curdos que estavam desarmados, 

enquanto os torcedores do Dayr az-Zūr não haviam sido revistados na entrada. O 

governador de al-Ḥasaka ordenou que a polícia disparasse contra a multidão para conter 

a revolta, o que resultou na morte de dez curdos, a maioria deles crianças. No dia 

seguinte, quando milhares de pessoas marcharam pacificamente nos funerais das 

vítimas, cujos caixões estavam cobertos por bandeiras curdas, as autoridades mais uma 

vez dispararam contra a multidão que, tornando-se violenta, acabou por depredar uma 

estátua do antigo presidente Ḥāfiḍ al-ʼAsad (GAUTHIER, 2009:110-1). 

Os protestos se espalharam para as outras cidades do nordeste da Síria, em 

grande parte curdas. Em Rās al-ʿAyn, lojas foram fechadas e jovens armados 

jogavam pedras no comissariado. Em Dayrīk [Ḥamkū]
56

, uma manifestação de 

solidariedade que atraiu pelo menos 25 mil pessoas (praticamente a cidade 

inteira) degenerou-se rapidamente: um prédio do Baʿaṯ foi queimado, bem como 

um veículo do governo, o clube agrícola, o escritório da alfândega, as sedes 

distritais, entre outros prédios administrativos. A revolta resultou em cinco 

mortos e 20 feridos. De forma similar, as cidades de Darbāsiyya e ʿĀmūdā 

pareciam, por um momento, estar cercadas por multidões em fúria. Nesta última, 

outra estátua de Ḥāfiḍ al-ʼAsad foi destruída (GAUTHIER, 2009:111).
57
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 Dayrīk Ḥamkū é o nome curdo de al-Mālkiyya, cidade situada na fronteira entre Síria, Iraque e Turquia. 
57

 Protests spread rapidly to the other, largely Kurdish, towns of northeastern Syria. At Ras al-„Ain, 

stores closed and armed young people threw stones at the commissariat. In Darik, a solidarity 

demonstration that attracted at least 25,000 people (practically the entire town) quickly degenerated: a 

Ba‟th Party building was burned, as was a government vehicle, the agricultural club, the customs office, 
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O regime revidou enviando as forças de segurança de trem para 

Dayrīk Ḥamkū e mobilizando soldados nas fronteiras com a Turquia e Iraque. Em Rās 

al-ʿAyn e al-Ḥasaka, manifestantes foram confrontados por milícias árabes, armadas 

pelo governo e compostas em sua maioria por agricultores pobres que receberam terra 

confiscada dos curdos durante a operação Cinturão Árabe. O caos se espalhou: as 

milícias árabes saquearam lojas e propriedade dos curdos e rivalidades tribais causaram 

a morte de três beduínos, enquanto o levante se espalhava para outras regiões de maioria 

curda (GAUTHIER, 2009:111). As autoridades procuraram justificar a violência 

desproporcional por meio do espalhamento de rumores de que grupos infiltrados 

americanos e curdistanis radicais instigaram o movimento para promover a divisão 

interna. A Primavera Curda também teve seu fim trágico com um grande salto na 

repressão: 50 mortos, muitos feridos, duas mil prisões, 40 blitz em centros acadêmicos, 

e destruição amplificada da propriedade privada. Estas ações ocorreram em todos os 

lugares onde havia curdos, incluindo Ḥāma (GAUTHIER, 2009:112). 

O regime, após os episódios de al-Qāmišlī, aprovou uma lei que 

restringia ainda mais a possibilidade de curdos se tornarem proprietários de terra nas 

fronteiras (ABABSA, 2013:35). As distribuições de terra das fazendas estatais em al-

Ḥasaka haviam iniciado em 2001 e favoreciam os árabes em detrimento dos curdos, que 

contornavam a lei pagando alguém com cidadania árabe regularizada para colocar o 

nome no contrato. Com a lei de 2004, todas as terras vendidas no govenorado 

precisavam requisitar uma licença do ministério da agricultura, com pena de dois anos 

de prisão e multa de cem mil libras sírias (ABABSA, 2013:55). 

As proporções da insurreição levaram a oposição árabe a reconhecer 

os curdos como uma força importante, pois enquanto a oposição árabe colocava 300 

pessoas nas ruas, a oposição curda levava milhares. A oposição árabe costumava acusar 

os curdos de exagerar as suas dificuldades e de revisionismo histórico com o objetivo de 

estabelecer reivindicação sobre terras sírias, ignorando as reivindicações dos curdos por 

seus direitos. Após a insurreição, líderes árabes e curdos começaram a formar contatos 

para superar as suspeitas mútuas que haviam sido cultivadas pelo regime e criar uma 

frente unificada para reforma (LANDIS; PACE, 2007: 53-4). Em seguida aos episódios 

de 2004, uma onda de repressão desfez as esperanças dos curdos em relação a Baššār al-

                                                                                                                                                                          
the district headquarters, as well as other administrative buildings. The revolt resulted in five deaths and 

twenty injuries. Similarly, the towns of Darbasiyya and „Amudah seemed for a moment to be surrounded 

by angry crowds. In the latter, another statue of Hafiz al-Assad was destroyed. 
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ʼAsad. As agências de inteligência buscaram se certificar de que nenhum grupo político 

curdo continuasse suas ações, e o estado anunciou a proibição do ensino de curdo 

mesmo em lares privados. Os ativistas curdos, por sua vez, mantiveram os laços com os 

outros oposicionistas e oito partidos curdos assinaram a Declaração de Damasco em 

2005 (SINCLAIR; KAJJO, 2011). 

3.5 – A Declaração de Damasco e Declaração Damasco-Beirute 

A primavera de 2005 testemunhou esforços de todas as direções para 

unir os grupos de oposição ao regime. Os contatos entre árabes e curdos germinaram na 

formação do Comitê de Coordenação Nacional de Defesa das Liberdades Básicas e 

Direitos Humanos. Em abril, o Comitê para o Renascimento da Sociedade Civil emitiu 

um comunicado chamando para a “abertura de canais de diálogo” com todos os 

segmentos da sociedade síria, inclusive a Irmandade Muçulmana. Um mês depois, o 

escritor ʿAlī ʿAbdullah leu uma carta do secretário geral da Irmandade Muçulmana ʿAlī 

Ṣadr ad-Dīn al-Bayānūnī encorajando o estudo detalhado de todos os movimentos 

políticos da Síria; até o partido dirigente, o Baʿaṯ, estava representado. Foi a primeira 

vez que a Irmandade foi representada em público desde 1982. Logo a seguir, Riyāḍ at-

Turk, do Partido Comunista, uniu-se a al-Bayānūnī e anunciou suas intenções de formar 

uma aliança com a Irmandade. As negociações sobre uma plataforma abrangente para a 

oposição culminaram na assinatura da Declaração de Damasco por Mudança Nacional 

Democrática (APÊNDICE B), na qual a Irmandade se tornou uma participante 

fundamental (LANDIS; PACE, 2007:54; LEFÈVRE, 2013:177). Na visão de Radwan 

Ziadeh, 

Este é um passo extremamente importante em direção ao encorajamento para 

envolver o mais proeminente movimento islâmico no processo democrático. As 

alianças políticas do movimento com a oposição política interna, a qual emitiu a 

Declaração de Damasco em 1 de novembro de 2005, e mais tarde sua cooperação 

com o ex-vice-presidente ʿAbd al-Ḥalīm Ḫaddām para formar a Frente de 

Salvação Nacional, mostram como este movimento está fazendo alianças 

políticas pragmáticas com vistas a garantir tanto sua existência na arena política 

como seu papel político em caso de mudanças dramáticas no futuro (ZIADEH, 

2013: 151).
58

 

 

A última das associações civis, o Fórum Jamāl al-ʼAtāsī para o 

Diálogo Democrático, havia sido fechada em junho de 2005 durante um ciclo de 
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 This is an extremely important step towards encouraging the most prominent Islamic movement to 

become involved in the democratic process. The movement‟s political alliances with the internal political 

opposition, which issued the Damascus Declaration on 1 November 2005, and its later cooperation with 

the former vice-president „Abd al-Halim Khaddam to form the National Salvation Front, show how this 

movement is making pragmatic political alliances with a view to guaranteeing both its existence in the 

political arena and its political role in the event of dramatic changes in the future. 
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estudos sobre o futuro dos partidos políticos na Síria, após a leitura da carta-programa 

do partido da Irmandade Muçulmana (ZIADEH, 2013:175). Em um ambiente hostil ao 

pensamento dissidente, a Declaração de Damasco se originou no contexto do ano de 

2005, durante o qual o regime sírio parecia sucumbir às pressões internas e externas. As 

pressões externas vinham sob a forma da investigação internacional acerca do 

assassinato do primeiro ministro libanês Rafīq al-Ḥarīrī em um atentado com carro-

bomba em Beirute, no qual morreram outras 22 pessoas, cuja responsabilidade muitos 

atribuíram a milícias ligadas ao regime de Damasco, e o movimento para a retirada das 

tropas sírias do Líbano.  As pressões internas vinham tanto por parte da oposição que 

formava coalizões mais abrangentes quanto por parte das fissuras dentro do regime, 

sendo a deserção do vice-presidente ʿAbd al-Ḥalīm Ḫaddām, que por longo tempo foi 

um dos pilares do regime, um dos mais notáveis desenvolvimentos do ano de 2005. 

Assim, a oposição queria se apresentar na vida política síria como uma alternativa 

viável ao regime que parecia prestes a sucumbir (LANDIS; PACE, 2007:46). Conforme 

narrou Thomas Pierret, 

Na verdade, contudo, a janela de oportunidade está em vias de se fechar 

novamente para a oposição.  Sendo uma insurreição popular improvável, sua 

única chance de sucesso seria tirar proveito das divergências dentro da elite 

dirigente. Contudo, durante os meses que seguiram o assassinato de Ḥarīrī, seus 

parceiros dentro do regime são eliminados: no verão, Ḫaddām renuncia antes de 

se exilar em Paris, ao mesmo tempo em que [Ġāzī] Kanʿān [ministro do interior 

de 2004 a 2005] pôs fim a seus dias em outubro (PIERRET, 2011:252).
59

 

 

Tendo relaxado brevemente a repressão sobre os grupos da oposição, 

as novas pressões a respeito do assassinato de Rafīq al-Ḥarīrī e a saída forçada do 

Líbano aumentaram o estado de alerta do regime. A oposição havia anunciado a 

Declaração de Damasco e se aliado à Irmandade, chamando para um novo contrato 

social, pluralismo, transferência pacífica de poder e um estado de direito, rejeitando a 

violência e totalitarismo tanto do Baʿaṯ quanto dos islamistas, além de criticar as 

políticas regionais em relação ao Líbano (HINNEBUSCH, 2013:468). Raymond 

Hinnebusch e Joshua Landis, entre outros autores, relacionam a demissão-deserção de 

Ḫaddām e o suicídio-assassinato de Ġāzī Kanʿān à retirada do Líbano e à política 

externa da Síria. A literatura da época é farta em especulações. Landis analisa este 
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 En réalité, pourtant, la fenêtre d‟opportunité est déjà en train de se refermer pour l‟opposition. Un 

soulèvement populaire étant improbable, sa seule chance de succès était de tirer profit des divergences 

au sein de l‟élite dirigeante. Or ; durante les mois qui suivent l‟assassinat d‟al-Hariri, ses partenaires au 

sein du régime sont éliminés : en été, Khaddam démissione avant de s‟exiler à Paris, tandis que Kaan‟an 

met fin à ses jours en octobre.  
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episódio dois anos depois, quando escreve sobre ele em um contexto de consolidação do 

regime:  

Em 2005, Bush, Chirac, e presumivelmente Rafīq al-Ḥarīrī acreditavam que 

poderiam dividir a elite síria, colocando o triunvirato Ḫaddām, Šihābī [Ḥīkmat 

aš-Šihābī, oficial sênior do regime] e Kanʿān contra al-ʼAsad. Para eliminar tal 

possibilidade, o regime sírio realizou um mini-expurgo. Šihābī fugiu para a 

Califórnia, Ḫaddām foi demitido no Congresso do Partido Baʿaṯ em junho de 

2005 e decidiu mudar sua família para Paris onde ele preferiu se unir à 

Irmandade Muçulmana a aceitar a derrota e a humilhação. Ġāzī Kanʿān 

“cometeu suicídio” no outono de 2005. Talvez esta tenha sido sua maneira de 

proteger sua família, da qual todos os membros permaneceram na Síria. Um dos 

filhos de Kanʿān renunciou à sua posição oficial, mas os outros filhos estão indo 

bem, as pessoas dizem. Meus amigos damascenos não sabem muito sobre eles.  

Kanʿān não era corrupto, as pessoas sugerem, e assim seus filhos não são 

grandes empresários. Quem sabe? Muitos acreditavam em 2005 que Ḥīkmat aš-

Šihābī se juntaria a Ḫaddām in Paris e ajudaria Bush e Chirac em um esforço 

para desestabilizar o regime, talvez começando por Kanʿān, que teria 

permanecido no país para realizar um golpe. Šihābī recusou. Seus filhos ainda 

têm uma vida. Eu suspeito que eles pagaram pelo menos uma ḥafla
60

 no 

referendo mais recente, como uma mostra de agradecimento (LANDIS, 2007).
61

 

 

Ao fim de 2005, Baššār al-ʼAsad parece ter definitivamente 

descartado a ameaça da mudança de regime, e a pressão estrangeira começou a diminuir 

ao longo do ano seguinte. Em maio de 2006, Mīšīl Kīlū, ʼAnwar al-Bunnī e outras 

figuras públicas assinaram conjuntamente com os libaneses a Declaração Damasco-

Beirute. A nova declaração conclamava a Síria a não interferir nos assuntos libaneses, e 

foi publicada na véspera de uma resolução estadunidense-francesa-britânica projetada 

pelo Conselho de Segurança da ONU contra a Síria a respeito do Líbano. Tal contexto 

deu à oposição a aparência de estar alinhada com as forças ocidentais. A oposição 

acreditou-se protegida pelas pressões estrangeiras, mas calculou mal em não estar atenta 

a uma opinião pública que valorizava a estabilidade e temia as sanções internacionais. 

Em 2006, o regime, tendo sobrevivido às pressões externas, continuou a onda de 

opressão (HINNEBUSCH, 2013:468). Conforme Landis e Pace (2007), 
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  ḥafla: festival.  
61

 In 2005, Bush, Chirac, and presumably Rafiq al-Hariri believed they could split the Syrian elite, 

turning Khaddam and his triumvirate of Shihabi and Kanaan against Assad. To eliminate such a 

possibility, the Syrian regime carried out a mini-purge. Shihabi de-camped to California, Khaddam was 

fired at the Baath Party Conference in June 2005 and decided to move his family to Paris where he 

teamed up with the Muslim Brotherhood rather than accept defeat and humiliation. Ghazi Kanaan 

“committed suicide” in the fall of 2005. Perhaps this was his way of protecting his family, all of whom 

have remained in Syria. One of Kanaan‟s sons has resigned his officer‟s commission, but other children 

are doing well, people say. My Damascene friends do not know much about them. Kanaan was not 

corrupt, people suggest, and thus his children are not big business owners. Who knows? Many believed in 

2005 that Hikmat Shihabi would join Khaddam in Paris and help Bush and Chirac in an effort to 

destabilize the regime, perhaps by getting Kanaan, who remained in the country to carry out a coup. 

Shihabi refused. His children still have a life. I suspect they paid for at least one hafle in the recent 

referendum, as a show of appreciation. 
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Um editorial no jornal estatal Tišrīn acusou os signatários de “ter esquecido 

todas as vítimas e sacrifícios da Síria por causa do Líbano e ter se juntado ao 

ataque aberto e maldoso dirigido pela administração Bush contra a Síria.” Dois 

dias após a publicação da declaração, a polícia secreta chamou [Mīšīl] Kīlū, o 

principal autor da declaração, para interrogatório. Ele nunca foi liberado. A 

prisão de Kīlū disparou a inquietação através da oposição. Ele foi acusado de 

“enfraquecer o sentimento nacional” e de “espalhar notícias falsas ou exageradas 

que possam afetar a permanência do estado” (LANDIS; PACE, 2007:61).
62

 

 

As prisões tinham como alvo elementos de todas as frentes 

oposicionistas – ativistas de direitos humanos, nacionalistas árabes, curdos, 

esquerdistas, liberais – com a intenção de deixar evidente que nenhum indivíduo que se 

associasse com governos ou elementos estrangeiros estaria isento de retaliação. 

Ativistas começaram a falar da “extinção definitiva” da oposição; contudo, o regime 

liberou oito dos dez signatários da Declaração Damasco-Beirute que havia prendido 

após a guerra do Líbano de 2006 (LANDIS; PACE, 2007:61). No ano seguinte, 167 

ativistas formaram um conselho nacional encarregado de designar um novo secretariado 

geral para a Declaração de Damasco, e era forte a presença da corrente islâmica sunita 

independente. O regime responde com a prisão de 12 dirigentes da Declaração de 

Damasco, entre os quais Riyāḍ as-Sayf e cinco islamistas independentes (PIERRET, 

2011:266). 

3.6 – A aliança do estado com a elite religiosa sunita 

Apesar da intensa pressão interna e externa, o regime não estava 

isolado: o ano de 2006 viu a sua consolidação, uma vez neutralizados os inimigos. 

Muitos atores internos se abstiveram de denunciar os abusos do regime ainda que não 

estivessem de pleno acordo com suas escolhas, como ocorreu com as elites religiosas 

mais próximas das autoridades. O šayḫ Muḥammad Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī, por 

exemplo, provavelmente a figura religiosa que mais aparece na televisão síria, optou por 

dar apoio ao regime e se beneficiar do clima de opressão, publicando um discurso vago 

que chamava os líderes do país para “retornar a Deus” a fim de vencer os inimigos 

externos.
63

 Ao fim de novembro concede seu pleno apoio ao regime, descrevendo o 

assassinato de Ḥarīrī e a investigação da ONU como uma “conspiração israelo-
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 An editorial in the state  newspaper Tishrin accused the signatories of “forget[ting] all Syria‟s victims 

and sacrifices for the sake of Lebanon and join[ing] the evil and open attack led by the Bush 

administration against Syria.” Two days after its release, secret police called Kilo, the declaration‟s 

main author, to come in for questioning. He was never released. Kilo‟s arrest sent shockwaves 

throughout the opposition. He has since been charged with “weakening national sentiment”and 

“spreading false or exaggerated news that can affect the standing of the state.” 
63

 Al-Būṭī, oposto de forma similar à insurreição presente, foi morto em um atentado em março de 2013. 

O episódio ainda levanta dúvidas sobre sua autoria (MUIR, 2013). 
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americana contra a Síria”, pois esta constitui o “último obstáculo à hegemonia ocidental 

sobre o mundo árabe” (PIERRET, 2011:253). Frente a essa ameaça, de acordo com al-

Būṭī, o dever do povo seria trabalhar para “reforçar a unidade nacional”. Ele pede que as 

vítimas da repressão “abstraiam” sua dor, conforme o relato de Thomas Pierret: 

As pessoas vêm me ver chorando e me dizem: “um de meus parentes que vive no 

exterior há anos não foi autorizado a retornar”. Outro diz: “Um de meus parentes 

está na prisão, já cumpriu a pena mas não foi liberado [...].” Eu lhes respondo: 

“Compreendo, mas vocês devem passar a borracha nos seus interesses pessoais 

em benefício dos interesses da ʼumma
64

” (PIERRET, 2011:253).
65

 

 

Assim, raras são as figuras entre a elite religiosa a manifestar 

publicamente alguma dissidência ao governo. Ao mesmo tempo em que a oposição 

secular sofria forte repressão, os šuyūḫ apoiadores do regime viram aumentar a 

expansão de seu prestígio, e mesmo aqueles considerados mais independentes, como 

ʼUsāma ar-Rifāʿī, optavam por seguir a estratégia de al-Būṭī e usufruir do clima de 

distensão com o regime. O contexto internacional é considerado como um dos fatores 

que influenciou na ocorrência de uma “primavera islâmica” na Síria, conforme a 

denominou Pierret (2011): além da vitória do Ḥamās na Palestina, a forte reação na 

comunidade islâmica mundial contra as caricaturas dinamarquesas ofensivas ao Profeta 

fez aumentar a ostentação de símbolos relacionados à religião como forma de oposição 

política a Israel, por exemplo, ou ao “Ocidente”. Na Síria, as manifestações de 

descontentamento foram até mesmo encorajadas pelo regime, nas observações de 

Thomas Pierret: 

(...) esse ressentimento logo foi exacerbado pelo caso das caricaturas 

dinamarquesas, por ocasião das quais as autoridades encorajaram as expressões 

de descontentamento popular. Daí, os desfiles paramentados de bandeiras verdes 

para a profissão da fé muçulmana – que não eram vistos há pelo menos um 

quarto de século – e, sobretudo, o incêndio das embaixadas dinamarquesa e 

norueguesa no dia 4 de fevereiro de 2006. O mesmo contexto explica que a 

celebração do Mawlid
66

 em abril será a mais ostensiva depois de décadas, com 

atores oficiais e particulares recobrindo a capital de faixas para a glória de 

Muḥammad (PIERRET, 2011:255).
67
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 ʼumma: a comunidade islâmica. 
65

 Des gens viennent me voir en pleurant et me disent : L‟un de mes parents vit à l‟étranger depuis des 

annés et n‟a pas été autorisé à revenir. Un autre dit : L‟un de mes parents est in prison, il a purgé sa 

peine mais n‟a pas été libéré [...] . Je leur réponds : Je comprends, mais vous devez passer l‟éponge sur 

vos intérêts personnels au profit des intérêts de l‟oumma.  
66

 Festa em homenagem ao aniversário do profeta Muḥammad ou de algum membro de sua família. 
67

 Ce ressentiment est bientôt exacerbé par l‟affaire des caricatures danoises, à l‟occasion de laquelle les 

autorités encouragent les expressions de mécontentement populaire, dont des défilés où sont arborés des 

drapeaux vrts portant la profession de foi musulmane – du jamais vu depuis un quart de siècle – et, 

surtout, l‟incendie des ambassades danoise et norvégienne le 4 février 2006. Le même contexte explique 

qu‟en avril suivant la célébration du Mawlid sera la plus démonstrative depuis des décennies, acteurs 

officiels et privés recouvrant la capitale de bannières à la gloire deMuḥammad. 
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Não era apenas o contexto regional e internacional que contribuía para 

a primavera islâmica de 2006; o apoio ao regime tem seu preço. Al-Būṭī, valendo-se da 

sua grande proximidade do poder, começa a lutar por três importantes objetivos: 1) 

“anistia” para quem estiver impedido de voltar à Síria; e Pierret nota que ele não a pede 

ao regime como quem “demanda direitos”, mas sim como quem “roga clemência”; 2) 

repressão das feministas, que haviam conseguido importantes ganhos nos anos 

anteriores como reequilíbrio das regras de herança para vantagem das mulheres, e 

supressão da poligamia; e 3) a criação de um alto conselho islâmico. A questão é que 

este conselho excluía os islamistas políticos e criava uma frente islâmica para apoiar o 

regime, e não contestá-lo (PIERRET, 2011:253). Tal movimento criou uma enorme 

indignação nos islamistas partidários de um estado democrático e queriam se organizar 

em partidos para concorrer a eleições. Munīr al-Ġaḍbān, presidente do conselho 

consultivo da Irmandade Muçulmana, direciona-lhe a seguinte mensagem da Arábia 

Saudita: “Você é o protetor dos tiranos, aquele que legitima seu mando opressivo. Você 

é aquele que conclama seu próprio povo a se submeter à escravidão” (PIERRET, 

2011:254). Muḥammad al-Ḥabaš, membro do parlamento e diretor do Centro de 

Estudos Islâmicos de Damasco, ironizou o comprometimento de al-Būṭī com o regime 

por meio de uma indireta dada em um discurso na academia militar, sobre  “homens de 

religião que vieram para mostrar suas emoções e chorar amargamente nas telas de 

televisão”, fazendo referência às lágrimas de al-Būṭī no funeral de al-ʼAsad (PIERRET, 

2011:254).  

Não só os šuyūḫ aliados do poder emitiram discursos em apoio de al-

ʼAsad; o próprio discurso sobre a democracia já mencionado de ʼUsāma ar-Rifāʿī, que 

está longe de estar entre os “šuyūḫ do poder”, não se explica apenas pelo contexto 

regional. Ele também se deve muito às concessões do regime na política religiosa, como 

a suspensão parcial das restrições sobre a religiosidade pública e a aproximação com a 

jamāʿat Zayd, além de outras medidas para convencer os šuyūḫ a apoiá-lo nos tempos 

de crise (PIERRET, 2011:256). Para o regime, a reaproximação com as autoridades 

religiosas era uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que eles não demonstravam 

vontade em participar do poder político, o reforço de sua parceria com o regime 

ampliou o alcance de sua luta contra as associações feministas e certas agências do 

estado.  

O novo pacote de medidas para agradar os šuyūḫ incluía o 

recolhimento do livro Bas les voiles! das livrarias, a organização de uma “homenagem 
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aos grandes leitores do Corão” no auditório principal da Universidade de Damasco, a 

liberalização do setor de caridade gerido pelos šuyūḫ, o aumento espetacular das escolas 

de šarīʿa, que entre 2005 e 2008 passaram de 35 a 129, e a autorização para as 

Qubaysīyāt operarem nas mesquitas após 40 anos de semi-clandestinidade, ao mesmo 

tempo em que outros grupos islamistas e partidos da oposição eram presos e torturados. 

Uma das medidas mais importantes foi a aceitação da criação de um órgão de 

representação dos ulemás – a liga dos ulemás do Bilād aš-Šām – que apesar de breve 

concretizou uma aproximação entre os šuyūḫ e o regime (PIERRET, 2011:257). Desde 

o início dos anos 2000, o setor beneficente desfrutou de plena ascensão em um contexto 

de pauperização causada pelas medidas de liberalização econômica. Portanto, mesmo 

que o partido Baʿaṯ tenha uma ideologia que prega uma sociedade secular e as forças de 

segurança sejam dominadas pelos alauítas, eles não podem ignorar as reivindicações dos 

šuyūḫ sunitas, especialmente aqueles que devem garantir a estabilidade social prometida 

pelo regime (PIERRET, 2011:262). 

As associações feministas serão, assim, o principal alvo dos ataques 

da elite religiosa sunita em troca de sua lealdade. Após cinco anos de vibrante discussão 

sobre a questão da mulher, as autoridades começaram a adotar medidas repressivas 

contra as associações feministas. Em 2007, havia um contexto de divisões confessionais 

nutridas após rumores de proselitismo xiita
68

 na Síria, exacerbados pela execução de 

Ṣaddām Ḥusayn, realizada durante o feriado islâmico do ʿAīd al-ʼAḍḥa
69

. No mesmo 

dia em que al-Būṭī veio à televisão para denunciar o enforcamento do ex-presidente 

iraquiano como um complô americano-sionista para semear a discórdia entre os 

muçulmanos, o governo retirou as autorizações de duas associações feministas: uma 

organização ligada a um ramo lealista do Partido Comunista, e a AIS, que foi acusada 

pelo šayḫ ʼIbrāhīm as-Salqīnī de instigar a guerra contra a família por ter conduzido a 

famosa pesquisa sobre questões de estado civil (MAKTABI, 2015:181).  
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 Em 1988, a República Islâmica do Irã construiu na Síria os dois maiores mausoléus xiitas do país, 

dedicados aos Companheiros do Profeta ʿAmār Bin Yāsir e ʼUwaīs al-Qaranī, o que colocou a cidade de 

ar-Raqqa entre os locais de peregrinação que substituiu os lugares sagrados de an-Najaf e Karbalāʼ, 

fechados aos iranianos após 1980. Os locais substitutos na Síria incluem: os mausoléus de as-Sayyida 

Zaynab e as-Sayyida Ruqaya, e o santuário da cabeça de Ḥusayn na Mesquita Omíada, em Damasco; o 

santuário de Mašhad al-Ḥusayn em Alepo; e o mausoléu de ʼUbay Bin Kaʿb, além dos dois mausoléus já 

mencionados de ar-Raqqa. A abertura dos lugares religiosos aumentou drasticamente o número de visitas 

iranianas à Síria: em 2000, 61 mil iranianos entraram na Síria; em 2001, foram 97 mil entradas; em 2002, 

mais de 232 mil iranianos visitaram a Síria, número que se manteve durante os anos seguines. Este fato 

foi visto como um tipo de política religiosa deliberadamente estimulada pelo governo (PINTO, 2007:110; 

ABABSA, 2009:85-9). 
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 “Festa do Sacrifício”, um festival em comemoração à peregrinação, quando as pessoas trocam 

presentes, sacrificam animais e compartilham sua carne com a família e com os pobres. 
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Pelo curto período de cinco anos, o governo sírio resolveu muitas 

questões de gênero sensíveis, ao mesmo tempo em que esteve atento às demandas dos 

šuyūḫ sunitas. Em 2007, as pressões conservadoras conseguiram que o governo 

estabelecesse uma comissão ministerial encarregada de projetar uma nova lei para o 

estado civil, cuja característica mais notável era a demonstração explícita de 

terminologia islâmica sunita, como ḏimmī (“não-muçulmano”), kitābiyya (“mulher do 

Povo do Livro”) e kitābī (homem do “Povo do Livro”), sendo considerado mais 

conservador do que o código de 1953, de acordo com Rania Maktabi. O projeto estava 

sendo realizado de forma secreta, até que a Organização das Mulheres Sírias, em junho 

de 2009, trouxe a público o suporte do governo às forças religiosas, denunciando a 

“talibanização” do código civil. Percebe-se, assim, que a autoridade política 

demonstrava intenções de resolver as questões da mulher, mas não de maneira a 

comprometer sua aliança com os šuyūḫ (MAKTABI, 2015:181-2). 

3.7 – A consolidação das políticas neoliberais e o empobrecimento da população  

O processo de liberalização econômica perseguido por Baššār al-

ʼAsad a partir de julho de 2000 era a continuação da abertura que já havia começado a 

ser colocada em prática nos anos 1990 e que gradativamente erodiu a ideologia 

socialista do Baʿaṯ. No Décimo Congresso do Partido Baʿaṯ, em 2005, o governo 

anunciou a adoção da Economia Social de Mercado, um modelo econômico misto entre 

a planificação e o livre mercado, a ser adotado pela Síria para a transição da economia, 

que terminaria de se completar em 2010.  

Acalorados debates rodearam o termo “economia de mercado” antes e durante a 

conferência. O termo que foi adotado no fim, “economia de mercado social” 

reflete o poder daqueles que não queriam uma transformação repentina (mesmo 

que discursiva) da Síria “socialista estatal” e aqueles que não queriam 

comprometer os direitos dos trabalhadores. O debate era ideológico, conforme 

testemunhado nas reuniões da Associação de Ciências Econômicas ao longo dos 

meses antes da conferência. (...) A maior parte do debate girava em torno da 

importância da economia nacional, o papel do estado, a importância da 

competição e os perigos de ser tragado pelo capitalismo global (HADDAD, 

2005:13 nt 16)
70

. 
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 Heated debates surrounded the term "market economy" prior to and during the conference. The term 

that was finally adopted, "social market economy," reflects the power of those who do not want a sudden 

transformation (even discursive) of "state socialist" Syria and those who do not want to compromise 

workers' rights. The debate was ideological, as witnessed in the Economic Sciences Association meetings 

throughout the months prior to the conference. (...) Much of the debate revolves around the importance of 

the national economy, the role of the state, the importance of competition and the dangers of being 

engulfed by global capitalism 
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O nome “Mercado Social” contribuiu assim para suavizar 

discursivamente o processo de liberalização econômica que Baššār al-ʼAsad iniciou em 

julho de 2000 e continuou ao longo da década: este processo foi crucial para atingir a 

consolidação de seu regime. Ele ganhou legitimidade na visão das elites sírias, que 

apostaram nele e começaram a trazer seus capitais de volta; outros capitalistas locais já 

tinham estruturado todos os seus negócios dentro do país. O fenômeno do patrocínio 

capitalista do regime em vez de patrocínio do Partido Baʿaṯ é novo na Síria, e tornou-se 

maior após a retirada do exército sírio do Líbano, quando as primeiras ḥaflāt
71

  

começaram a acontecer como uma demonstração de apoio dos sírios ricos. As ḥaflāt 

públicas foram patrocinadas em quase todas as esquinas das ruas e parques principais no 

centro da cidade, com barracas, música, comida e doces distribuídos para os transeuntes, 

música e jovens dançando até alta madrugada: sua grandiosidade constituía uma 

afirmação do poder de al-ʼAsad. Mesmo sendo reprovado pela oposição no exílio, o 

referendo e as ḥaflāt demonstraram o apoio das elites nacionais ao presidente, não 

apenas com seu dinheiro, mas também com recursos institucionais (LANDIS, 2007). 

Um notável exemplo desse tipo de comemoração pública foi descrito 

em detalhes por Joshua Landis, que residia na Síria à época. De acordo com Landis, os 

primeiros dias de junho de 2007, o regime promoveu o Karnavāl Minḥibak (“Festival 

Nós Te Amamos”) no Círculo Omíada, um desfile pelas ruas de Damasco representando 

a história e a cultura sírias. Impressionante pela alta qualidade de sua produção artística, 

a parada contava com uma dúzia de carros alegóricos em procissão; os primeiros carros 

eram dedicados às culturas antigas, cada uma representando uma civilização síria 

diferente. O primeiro era um grande navio de madeira que mostrava a civilização 

ugarítica: no topo, vinte lindas mulheres dançavam, vestidas de azul e dourado; na popa, 

grandes tabletes de cuneiformes representando o alfabeto ugarítico, creditado como o 

primeiro alfabeto do mundo. Os outros carros carregavam grandes réplicas de 

monumentos arquitetônicos que distinguiam as diferentes civilizações: aramaicos, 

romanos, babilônios etc. Cada carro era precedido por uma banda que tocava os 

instrumentos característicos de cada tempo (LANDIS, 2007).  

Os carros seguintes representavam a cultura econômica da Síria. 

Neles, as crianças que representavam o trigo estavam vestidas em fantasias douradas 

com altas hastes de trigo subindo por suas costas; outro grupo de crianças representava 
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o algodão, vestidas em elaboradas fantasias brancas e turbantes adornados de algodão. 

A grande avenida estava cercada pelas multidões que vinham assistir a apresentação e 

ouvir a música, e parecia que estavam se divertindo genuinamente. Quando a parada 

atingiu o Círculo Omíada, iniciou-se uma queima de fogos de artifício comparável às do 

feriado de 4 de julho no Rio Hudson (LANDIS, 2007). Na opinião de Landis, 

De um ponto de vista artístico, esta parada foi inigualável. Foi claramente 

planejada com longa antecedência. Os mais talentosos artistas, dançarinos, 

figurinistas e artesãos foram chamados para a tarefa. Que diferença dos velhos 

dias de Ḥāfiḍ al-ʼAsad, quando as paradas eram aborrecidas e militarescas. Não 

havia nem um pingo de militarismo dessa vez (LANDIS, 2007)
72

. 

 

A principal mensagem que as paradas queriam transmitir, segundo 

Landis, é a ideia de Baššār al-ʼAsad como o “Sr. Modernizador”. Essa modernidade, a 

julgar pelos símbolos exibidos no festival, já não está associada ao partido Baʿaṯ e nem 

ao pan-arabismo, mas ao nacionalismo sírio: a Síria, sua longa história, e as muitas 

civilizações diferentes, povos, e cultura variada. Os antigos símbolos das comemorações 

e paradas dos velhos tempos, como Ḥāfiḍ al-ʼAsad, Bāsil al-ʼAsad, o Partido Baʿaṯ, 

Ḥasan Naṣrallah ou Gamāl ʿAbd an-Nāṣir já não figuram pelas ruas: os cartazes agora 

são de Baššār apenas (LANDIS, 2007).  

A Economia de Mercado Social buscou tornar o orçamento do estado 

mais leve por meio das privatizações das empresas mais onerosas. No domínio da 

agricultura pública, este processo foi radical e se materializou no desmantelamento das 

fazendas estatais e o aluguel dos terrenos não beneficiados confiscados durante as 

reformas agrárias. A privatização das fazendas estatais, regulada pela Decisão do 

Partido Baʿaṯ n. 83, de 16 de dezembro de 2000, anunciou o fim da ideologia socialista 

baʿaṯista ao mesmo tempo em que se renovava o sistema político clientelista. A Síria 

tinha o setor agrícola mais produtivo do Oriente Médio em números totais: a agricultura 

era altamente subsidiada, empregando um terço da população economicamente ativa, o 

que permitiu sua autossuficiência desde 1991 até 2008, ano em que uma forte seca 

atingiu todo o Oriente Médio (ABABSA, 2013:33-4). Com base em trabalho de campo 

realizado em ar-Raqqa, a autora Myriam Ababsa concluiu que a Síria passava por uma 

contrarrevolução: os antigos donos da terra lograram comprar de volta parcelas de terra 

distribuída de forma irregular com sucesso. Na abertura econômica de 1991, as fazendas 
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 From an artistic point of view, this parade was second to none. It was clearly planned long in advance. 

Syria‟s most talented artisans, dancers, costume designers and craftsmen were brought into the task.What 

a difference from the old days of Hafiz al-Assad, when parades were dull and militaristic. There was not 

a hint of militarism this time around.  
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estatais foram protegidas da liberalização por razões geopolíticas, e nesse contexto, um 

novo sistema de produção foi introduzido em 1992 para formalizar contratos de 

exploração. Isto criou uma nova categoria de proprietários para se juntar aos 

trabalhadores rurais e engenheiros e técnicos: os detentores de contrato de exploração.  

A Nova Lei de Relações Agrárias 56/2004 deu aos proprietários o direito de rescindir 

contratos hereditários com indenizações, e introduzir novos contratos temporários. Esta 

lei passou a ser aplicada no início de 2007 e levou à expulsão de muitos agricultores da 

terra (ABABSA, 2013:33-4).  

Isto diminuiu o já baixo índice de desenvolvimento humano na Jazīra, 

onde 58% da população pobre da Síria vivia em 2004. O alto nível de desemprego, 25% 

comparado a 11% em nível nacional em 2004, agravou-se entre 2002 e 2008 quando a 

Síria perdeu 40% de sua força de trabalho agrícola, que caiu de 1,4 milhão de 

trabalhadores para 800 mil, devido à má administração de recursos hídricos e fundiários. 

Dezenas de milhares deixaram o campo para buscar trabalhos nas cidades (ABABSA, 

2013:33). Segundo Ababsa, 

(…) as razões políticas são tão importantes quanto as climáticas para explicar os 

acontecimentos na Jazīra. A mais importante entre elas é o alto subsídio do 

algodão produzido, que consumiu um terço dos recursos hídricos do país, 

salinizou os solos devido ao sistema ineficiente de drenagem, além de utilizar 

quantidade considerável de fertilizantes (ABABSA, 2015:199).
73

 

 

A privatização das fazendas estatais em al-Ḥasaka teve resultados 

particularmente prejudiciais para os curdos que, em 2007, constituíam 

aproximadamente metade da população deste governorado. Os diversos regimes do 

Baʿaṯ controlaram de forma pesada esta região, aliando-se aos proprietários de médio 

porte oriundos de tribos beduínas dos vales do Eufrates, Al-Balīḫ e al-Ḫābūr 

(ABABSA, 2015:201-2). O decreto 49/2008 é promulgado, proibindo a venda de terra 

na fronteira com a Turquia para “estrangeiros” e curdos em al-Ḥasaka na região do 

Cinturão Árabe de 1974, com o propósito de continuar a política de arabização da 

fronteira e reduzir o número de proprietários curdos (ABABSA, 2015:200). Devido à 

piora da seca em 2008, o país teve que receber auxílio internacional e fornecimento de 

alimentos para um milhão de agricultores, pastores e suas famílias. A seca acentuou a 

destruição do setor agrário, já enfraquecido pelo desmantelamento das estruturas 
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 (…) political reasons are at least as important as climatic ones in explaining developments in the 

Jezira. The most important of these is the policy of high subsidization of cotton production that consumed 

up to one-third of the country‟s water resources, salinized the soils because of the inefficient drainage 

system, and used considerable amounts of fertilizers. 
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socialistas, e milhares de agricultores migrararam para as cidades em busca de trabalho 

informal (ABABSA, 2013:33-4).  

3.8 – O fim da “era da anarquia”  

A maioria das figuras oposicionistas públicas de importância foi 

neutralizada no ano de 2007, a iniciar pelos signatários da Declaração Damasco-Beirute. 

Mīšīl Kīlū, por exemplo, foi sentenciado a três anos de prisão e ʼAnwar al-Bunnī, a 

cinco. As forças de segurança do estado impediram que os membros da Declaração de 

Damasco se reunissem durante este período. A onda de repressão não despertou outras 

reações da presidência da União Europeia e do Departamento de Estado dos EUA além 

de algumas declarações condenatórias (LANDIS; PACE, 2009:137-8). Além de 

algumas poucas associações de direitos humanos, esta sentença não levantará outros 

protestos públicos na Síria (PIERRET, 2011:267).  A internet, monitorada e restrita, já 

não era um meio para expressões de dissidência: nomes de domínio como Blogspot, 

YouTube e Facebook foram bloqueados, junto com outros 160 websites, novos canais, e 

sites de redes sociais. Em 2007, uma nova lei solicitava que webmasters listassem nome 

e endereço de e-mail de todo e qualquer comentarista de seu site, bem como às lan 

houses que registrassem nomes e números de identidade de seus usuários (LANDIS; 

PACE, 2009:137-8).  

A elite religiosa, contudo, vive um momento de intensa expansão de 

suas atividades caritativas e de sua influência. O interesse principal dos šuyūḫ 

considerados “despolitizados” era usufruir das vantagens que a proximidade do poder 

lhes proporcionava, expandir sua atuação como gestores de caridade e a arrecadação de 

fundos entre as classes médias e profissionais liberais, que fazem generosas doações 

para ocupar lugares de destaque nas festas da jamāʿa. A rede de caridade se estabelece 

por meio das relações entre os dirigentes do culto e as classes médias mercantis e 

industriais dos ḫānāt
74

 e ʼaswāq
75

 (mercados), que pertencem à mesma família ou 

muitas vezes são a mesma pessoa. Um exemplo dessas relações é a figura de ʿAdnān 

ʼAbū Šaʿr, um dos herdeiros de uma família de comerciantes de grãos residente em al-

Maydān. Seu pai, um šayḫ mercador membro da comunidade al-Ġarrāʼ, voltou seus 

negócios para a importação e fabricação de eletrodomésticos nos anos 1970, ramo no 

qual ʿAdnān, que é engenheiro, fez sua fortuna. Sua mulher, como muitas mulheres de 

homens de negócios sunitas, ocupa um importante cargo nas Qubaysīyāt. Em junho de 
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 ḫānāt: plural de ḫān, “mercado”. 
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 ʼaswāq: plural de sūq, que também significa “mercado”. 
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2007, ʿAdnān ʼAbū Šaʿr organizou um mawlid privado a duzentos convidados, entre 

eles homens de negócios, deputados, diplomatas e os šuyūḫ Ḥusān ad-Dīn al-Farfūr, 

diretor do instituto al-Fatiḥ, Ṣalāḥ ad-Dīn Kuftārū, diretor da academia Kuftārū, Sāriyya 

ar-Rifāʿī, importante šayḫ de Zayd, Muḥammad ʿAkkām, segundo muftī de Alepo, o 

Grande Muftī Ḥasūn, e o midiático šayḫ Muḥammad Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī 

(PIERRET, 2011:195-7). 

Os dirigentes do culto precisam arrecadar fundos para as atividades de 

caridade; estes fundos são captados entre burguesia dos ʼaswāq para promover festas, 

casamentos, cirurgias e banquetes de ʼifṭār
76

 entre outras atividades. Em um país 

empobrecido pelo liberalismo, as atividades de caridade agrupam em torno de si os 

beneficiários, em busca de sobrevivência, e os benfeitores, em busca da criação de uma 

posição destacada na sociedade. Assim, durante a celebração de um mawlid em 2007, 

Naʿīm al-ʿArqsūsī, um šayḫ que desfruta de grande popularidade em Damasco, 

organizou em sua mesquita uma arrecadação para um projeto de beneficência chamado 

Ṣundūq al-Mawaddat wa ar-Raḥma (“Fundo do amor e da misericórdia”), cujo objetivo 

era arrecadar fundos para financiar casamentos de jovens casais pobres e assim evitar a 

“corrupção” (sexo antes do casamento). Conforme Thomas Pierret, o šayḫ encoraja a 

doação nos seguintes termos: 

Agora quero ver suas doações. Cada um dos senhores, quantos casamentos 

querem pagar? [Um homem na multidão levanta cinco dedos] Sim? ʼAbū 

Baššār? Cinco? Então, nosso irmão Baššīr Ḫūlī, cinco jovens; Jamāl ʿAmmūrī, 

cinco jovens. O doutor Maḥmūd Ḥallāq, cinco jovens. [O šayḫ volta-se para um 

homem na primeira fila] ʼAbū Muḥammad, quantos? Cinco também? Bem. 

Meus caros irmãos, lembrem-se de que este é o presente dos senhores ao Profeta, 

então cada um doe o quanto puder (PIERRET, 2011:184). 
77

 

 

Ao fim da noite, foram arrecadados 150 casamentos, cada um no valor 

de mil dólares, somando 7,5 milhões de libras sírias (PIERRET, 2011:184). Isso 

demonstra o quanto os šuyūḫ responsáveis pelas associações de caridade são 

extremamente bem relacionados em suas redes sociais e religiosas, e explica em parte a 

necessidade das autoridades de zelar por boas relações: o aumento da influência dos 

šuyūḫ está além de seu controle. Estes últimos, por sua vez, limitam-se a silenciar sobre 

as arbitrariedades do regime em relação aos prisioneiros da Declaração de Damasco, por 
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 ʼifṭār : quebra de jejum do Ramadã, mês sagrado do islã 
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 Maintenant je veux voir vos dons. Chacun d‟entre vous, pour combien de mariages voulez-vous payer? 

[Um homme dans la foule lève cinq doigts.] Oui? Abu Bachar? Cinq? Donc, notre frère Bachir Khuli, 

cinq jeunes gens; Jamal „Ammuri, cinq jeunes gens. Le docteur Mahmud Hallaq, cinq jeunes gens. [Le 

cheikh se tourne vers un homme au premier rang.] Abu Muhammad, combien? Cinq aussi? Bien. Mes 

chers frères, souvenez-vous que c‟est votre cadeau ao Prophète, donnez donc autant que vous le pouvez. 
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exemplo, uma vez que não têm interesse em um projeto democrático que possa 

desempoderá-los ou implementar agendas progressistas (PIERRET, 2011:267).  

O regime, em troca do apoio dos šuyūḫ, permitiu uma grande 

ampliação do islã no espaço simbólico por meio do alastramento de escolas, caridades e 

publicações islâmicas, à expensa do secularismo, num acordo descrito por Mīšīl Kīlū 

como “o poder é nosso, vocês ficam com a sociedade” (HINNEBUSCH, 2013: 470). A 

tendência para o final da primeira década do século XXI parece ser uma política de 

estado ambígua, que busca agradar os šuyūḫ ao mesmo tempo em que procura conter 

suas manifestações antisseculares. Durante os anos precedentes, as pressões estrangeiras 

forçaram a aproximação entre o regime e o clero, de acordo com Pierret. Dessa vez, os 

governantes conseguiram efetuar uma reviravolta a partir do verão de 2008, 

endurecendo suas práticas contra o clero e reativando regulações já em desuso, graças à 

espetacular melhora da posição internacional da Síria, conforme a descreve Bassel 

Salloukh: 

A imagem de um confiante presidente Baššār al-ʼAsad participando da 

conferência União para o Mediterrâneo em Paris em 13 de julho de 2008, 

recepcionando o presidente francês Nicolas Sarkozy em 3 de agosto de 2008 e 

reunindo em Damasco os líderes da França, Qatar e Turquia em 4 de setembro de 

2008 evidenciou o fim dramático do isolamento regional e internacional da Síria. 

As conferências parecem confirmar o papel central da Síria no Líbano e em 

outras questões regionais. As esperanças visíveis de [Walīd] Junbilāṭ por um 

colapso ignominioso do regime do Baʿaṯ provaram-se lunáticas… (SALLOUKH, 

2009:172)
78

 

 

Muḥammad ʿAbd as-Sattār as-Saīd, novo ministro das doações 

religiosas (awqaf
79

) desde 2007, promete acabar com a “anarquia” e reestabelecer o 

controle do estado sobre o campo religioso em um anúncio feito em julho de 2008. Em 

setembro, a morte de 17 civis em um atentado com carro bomba oferece ao estado 

oportunidade para legitimar as ações anunciadas poucas semanas antes. As confissões 

televisionadas dos supostos autores, membros do grupo jihādista Fataḥ al-ʼIslām, 

apontavam como responsáveis dois tipos de instituições sobre as quais o estado queria 

estender seu domínio: institutos de šarīʿa, sendo que um dos detidos alegou ter sido 

influenciado por “numerosos estudantes árabes radicais” durante seus estudos no 
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 The image of a confident President Bashar al-Assad attending the Union for the Mediterranean summit 

in Paris on 13 July 2008, hosting French President Nicolas Sarkozy on 3 August 2008 and then gathering 

in Damascus the leaders of France, Qatar and Turkey on 4 September 2008 underscored the dramatic 

close to Syria‟s regional and international isolation. The summits appear to confirm Syria‟s central role 

in Lebanon and other regional affairs. Jumblatt‟s expressed hope for an ignominious collapse of the 

Ba‟thi regime have proved whimsical …  
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 ʼawqāf: plural de waqf, “doação religiosa”. 
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Instituto Islâmico al-Fatiḥ, em Damasco; e associações de caridade, as quais serviam 

como “cobertura” para levantar fundos para o terrorismo. Até este episódio, as 

autoridades jamais haviam explorado incidentes atribuídos a jihādistas para colocar os 

šuyūḫ em dificuldade; desta vez, as-Saīd promete fazer de tudo para “purificar o 

pensamento islâmico das manchas do wahabismo” (PIERRET, 2011:274). 

O plano de as-Saīd é criar uma estrutura que seja capaz de subordinar 

os homens de religião às instituições estatais; assim, começa a tomar algumas medidas 

como a padronização dos manuais e abertura de instituições islâmicas públicas para a 

formação dos oradores das mesquitas. Outra medida importante foi a expansão do 

aparato burocrático e dos recursos humanos do ministério das ʼawqāf: a criação de 

cargos públicos, como “vice ministro do ensino religioso”, inauguração de um 

departamento de predicação feminina para restabelecer o controle do estado sobre a 

atividade que por longo tempo foi exclusividade das Qubaysīyāt, e o estabelecimento de 

comitês permanentes para a supervisão da peregrinação e da impressão do Corão. Ao 

mesmo tempo, aumentaram as restrições sobre o setor caritativo, quando o regime 

passou a colocar em prática leis, convenientemente ignoradas por longo tempo, as quais 

obrigavam os dirigentes de culto a se demitirem dos conselhos de administração das 

associações de caridade. Além disso, passou a ser interditado aos šuyūḫ sair do país sem 

o aval do ministério das ʼawqāf, doravante seu ministério de tutela (PIERRET, 

2011:275). 

No início de 2009, o regime cresce em confiança em razão do capital político 

que ele adquire apoiando o Ḥamās durante a guerra de Gaza. Antes do 

fechamento do canal via satélite ad-Daʿwa, recentemente inaugurado por 

Sāriyya ar-Rifāʿī, bem como o centro de estudos islâmicos de Ḥabaš, que em 

breve seria proibido de conduzir a prece, as prisões se sucedem: o defensor dos 

direitos humanos Hayṯam al-Māliḥ passará mais de um ano na prisão por 

“difusão de informações falsas” ; ʿAbd ar-Raḥman al-Kawkī, um jovem šayḫ de 

Zayd, será preso por várias semanas por denunciar, em um debate na al-Jazīra, 

as críticas formuladas pelo šayḫ de al-ʼAzhar, Saīd Ṭanṭāwī, contra o porte do 

niqāb (véu facial); principalmente, Ṣalāḥ ad-Dīn Kuftārū, filho do antigo grande 

muftī e diretor do maior instituto islâmico do país, será preso durante um ano por 

desvio de fundos, uso indevido de propriedade social e “incitação ao ódio 

confessional”, referência a suas críticas (privadas mas pouco discretas) ao 

proselitismo xiita (PIERRET, 2011:275-6).
80
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 Début 2009, le régime gagne encore en assurance en raison du capital politique qu‟il acquiert en 

soutenant le Hamas durant la guerre de Gaza. Après la fermeture de la chaîne satellitaire al-Da‟wa, 

récemment lancée par Sariya al-Rifa‟i, ainsi que du Centre d‟études islamiques de Habach, bientôt 

interdit de prêche, les arrestations se succèdent : le défenseur des Droits de l‟homme Haitham al-Malih 

passera plus d‟un an en prison pour « diffusion d‟informations mensongères » ; „Abd al-Rahman al-

Kawki, un jeune cheikh de Zayd, sera emprisonné pendant plusieurs semaines pour avoir dénoncé, lors 

d‟un débat sur al-Jazeera, les critiques forumulées par le sheikh al-Azhar Sayyid Tantawi contre le port 

du niqâb (voile facial) ; surtout, Salah al-Din Kaftaro, fils de l‟ancien grand mufti et directeur du plus 

grand institut islamique du pays, sera incarcéré pendant un an pour détournement de fonds, abus de bien 
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Isso permitiu que o regime conseguisse o domínio sobre uma das mais 

importantes redes de ensino islâmico: a Kuftāriyya. Além das medidas que serviram 

para trazer instituições islâmicas para o controle do estado, o regime tomou outras para 

descarregar diversos setores sociais da influência islâmica que o regime havia permitido 

que se alastrasse. Com base em um trabalho de campo conduzido entre 2009 e 2010, a 

antropóloga Gisele Chagas narra seus contatos com um šayḫ da academia Kuftārū, 

muito popular em Damasco: šayḫ Ramaḍān, o qual havia sido orientado pelo seu mestre 

a aceitar discípulas. Šayḫ Ramaḍān foi discípulo de ʼAḥmad Kuftārū, e com mais de 90 

anos, liderava o ḏikr
81

 na mesquita ʼAbū an-Nūr todos os dias antes do nascer do sol. 

Sua rede de discípulos é composta por centenas de homens e mulheres, entretanto, não 

eram apenas os seus discípulos que o procuravam para aconselhamento, mas pessoas de 

diversas origens comunitárias e religiosas. 

Era comum šayḫ Ramadan ser procurado em seu apartamento, localizado no 

quarto andar da Fundação Šayḫ ʼAḥmad Kuftārū, tanto por suas discípulas 

quanto por mulheres da Kuftāriyya que não faziam parte de sua rede (ou, ainda, 

por muçulmanas não-sufis e até por mulheres cristãs) para aconselhamentos ou 

pedidos, como por exemplo, para mediar problemas em casamentos, para dar 

conselhos a respeito de determinadas contendas familiares, ou até mesmo para 

tratar alguns problemas de saúde (CHAGAS, 2012).    
 

Šayḫ Ramaḍān é um exemplo de como a islamização que o regime 

permitiu atingiu diversos setores sociais além dos tradicionalmente sunitas. De acordo 

com a conselheira do presidente, Buṯayna Šaʿabān, tal “onda de fanatismo religioso” era 

resultado do “xadrez ideológico” do Baʿaṯ. Em maio de 2009, o próprio presidente 

afirma em inglês a um jornalista americano que o principal desafio do governo é 

preservar a laicidade da sociedade (PIERRET, 2011:276). 

Esta “diminuição do espaço do islã” na sociedade foi acompanhada do 

fechamento de salas de oração nos centros comerciais e ordenação da retirada dos 

símbolos de afiliação religiosa dos automóveis (suratas e invocações para os sunitas, 

adaga de „Alī para os xiitas, crucifixo para os cristãos). O uso do niqāb
82

 foi banido nos 

campi universitários – mais de mil professoras são impedidas de trabalhar devido à 

proibição, o que Thomas Pierret chamou de “um tipo de ação política destinada a 

seduzir a audiência ocidental”. A distância entre o regime e os šuyūḫ aumenta 

                                                                                                                                                                          
sociaux et « incitation à la haine confessionnelle », référence à ses critiques (privées mais peu discrètes) 

du prosélytisme chiite. 
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 ḏikr: repetição silenciosa do nome de Deus, elaborada junto a técnicas respiratórias com a finalidade de 

entrar em transe para um encontro com o divino, segundo Hourani (2006:211). 
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 niqāb: véu que recobre toda a face, deixando apenas os olhos visíveis. 
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progressivamente entre 2008 e 2010, e às vésperas da Primavera Árabe, as relações 

entre estes dois atores estão visivelmente deterioradas. Pela primeira vez depois de 

décadas, durante o Ramaḍān de 2010, o presidente não organizou um ʼifṭār em 

homenagem aos homens de religião. Al-Būṭī pede ao governo que censure uma série de 

televisão considerada ofensiva ao islã e é negligenciado pelo presidente, que faz uma 

homenagem pública aos produtores e realizadores cinematográficos nacionais, entre eles 

o autor da série (PIERRET, 2011:277). De acordo com a narrativa de Pierret, 

Para defender sua posição a favor da censura na televisão, al-Būṭī evoca uma 

“visão” que ele teve de uma “raivosa cólera divina que enchia o horizonte”. Em 

dezembro de 2010, ele acreditava haver encontrado a confirmação dessa previsão 

no fato de que as chuvas invernais ainda se demoravam, agravando ainda mais a 

terrível seca que o país vivia por três anos. Por consequência, quando o governo 

anunciou a organização de rogações (ʼistisqāʼ), o šayḫ curdo objetou 

publicamente que estas não seriam válidas enquanto durassem as “injustiças”, e 

dentre elas, em particular, a difusão de séries televisivas irreligiosas e as medidas 

tomadas contra o porte do niqāb. Infelizmente para o velho sábio, os elementos 

não estão de seu lado: sem tardar, em resposta às invocações que se elevam das 

mesquitas sírias, o Todo Poderoso recobre Damasco de um manto de neve de 

espessura sem precedentes... (PIERRET, 2011:278)
83

 

 

A seca de 2007-9 levou à morte de um terço do gado da Síria e à 

migração forçada de milhares de pessoas. Os rebanhos sírios foram reduzidos de 21 para 

14 milhões de cabeças, e conforme as reservas de água subterrânea foram secando, a 

única escolha dos agricultores foi migrar para Alepo, Damasco, Darʿā e a costa. O 

governo começou a distribuir ajuda em dinheiro na primavera de 2011, esperando 

impedir ou reverter os deslocamentos internos. Além disso, a crise da seca foi utilizada 

para encorajar a migração para fora da região da Jazīra, especialmente arrendatários e 

trabalhadores pobres, os quais eram proibidos por lei de comprar e vender terras ao 

longo da fronteira turca. Na prática, esta lei não se aplicava aos árabes para promover 

seu influxo na região, mas somente aos curdos (ABABSA, 2015:221). 

Às vésperas da insurreição de 2011 Baššār al-ʼAsad faz uma 

declaração reconhecendo os curdos como parte integrante do tecido nacional, 

reconhecendo pela primeira vez a questão dos curdos não-documentados. Durante a 
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 À l‟appui de sa requête de censure télévisuelle, al-Buti avait évoqué une « vision » qui lui était venue, 

elle d‟une « colère divine ravageuse emplissant l‟horizon ». En decémbre 2010, il croit trouver la 

confirmation de cette prédiction dans le fait que les pluies hivernales se font toujours attendre, aggravant 

encore la terrible sécheresse que connaît le pays depuis trois ans. Par conséquent, lorsque le 

Gouvernement annonce l‟organisation de rogations (istisqâ‟), le cheikh kurde objecte publiquement que 

celles-ci ne seront pas valides tant que perdureront les « injustices », dont en particulier la diffusion de 

séries télévisées irréligieuses et les mesures prises contre le port du niqâb. Malhereusement pour le vieux 

savant, les éléments ne sont pas de son côté : répondant sans tarder aux invocations s‟élevant des 

mosques syriennes, le Tout-Puissant recouvre Damas d‟un manteau de neige d‟une épaisseur sans 

précédent... 
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revolução, em abril de 2011, Baššār al-ʼAsad anunciou a restituição de cidadania a cem 

mil curdos apátridas, em agradecimento ao suporte dado pelo Yakītī, por seu “apoio”, 

ou seja, ausência, durante as revoltas que começaram em março de 2011 contra o 

regime sírio. Outros partidos curdos criaram o Conselho Nacional Curdo em julho de 

2011 na cidade de al-Qāmišlī e passaram a obter apoio principalmente nas cidades de 

ʿĀmūdā e Dayrīk Ḥamkū no governorado de al-Ḥasaka em julho de 2012. As medidas 

de integração aos curdos como cidadãos, devido à instabilidade política após março de 

2011, não serão postas em prática (ABABSA, 2013:60). 

Esta onda de opressão sobre diversos atores diferentes da sociedade 

civil desde 2008 diminuiu ainda mais o espaço para a dissidência e colocou as diferentes 

oposições sírias em tal desvantagem que, ao fim de 2010, um cansado Riyāḍ as-Sayf 

reconheceu que o regime havia ganho a batalha, conforme narrou Hinnebusch. Se era 

difícil para a oposição desenvolver suas atividades durante um ambiente de pressões 

externas ao governo, as esperanças de que isso fosse possível durante um contexto em 

que a Síria desfrutava de uma boa posição na comunidade internacional pareciam 

longínquas (HINNEBUSCH, 2013:469). A elite religiosa, por sua vez, apesar de viver 

momentos difíceis, ainda continuará apoiando o regime devido à incerteza sobre sua 

posição em um governo sem al-ʼAsad e sem o Baʿaṯ e ameaçado pela instabilidade. Isso 

se refletirá na falta de entusiasmo mostrado pela burguesia sunita dos ḫānāt e ʼaswāq de 

Damasco e Alepo que, ao contrário dos anos 1960 e 1980, não se engajará nos protestos 

de 2011 e nem fechará as portas de seus comércios em greve nos primeiros meses de 

turbulência (PIERRET, 2011:278). 
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4 – A insurreição síria de 2011 

 

“Eles dizem que „ninguém dorme com fome na Síria‟. É verdade, mas podemos 

fazer melhor do que isso.” – motorista de táxi anônimo, janeiro de 2011 

(HADDAD, 2012: epígrafe). 

 

No início de 2011, a Síria parecia ser um lugar estável em comparação 

com Tunísia, Egito e Iêmen, onde os eventos da Primavera Árabe primeiro começaram 

a se desenrolar. Em 2010, a imagem de Baššār al-ʼAsad na comunidade internacional 

era a melhor possível: em dezembro, recebidos em Paris pela elite francesa, o presidente 

e sua esposa são descritos como “visitantes cosmopolitas”, visitando “museus da moda” 

e assediados pelos paparazzi que fotografam suas “roupas de alta costura” (LESCH, 

2012:38). O New York Times de 26 de dezembro celebra a Síria como um excelente 

destino turístico promovido pelo seu governo moderno, com bons hotéis e gastronomia 

e cultura adoráveis (LESCH, 2012:39). 

 Ao final de janeiro de 2011, al-ʼAsad concedeu entrevista ao Wall 

Street Journal, na qual comentava que a Primavera Árabe assinalava uma nova era na 

qual os líderes deveriam levar em conta as demandas do povo. Nesta entrevista, al-

ʼAsad declara: “A Síria é estável. Por quê? Porque você deve ter uma conexão muito 

próxima das crenças do povo. É este o cerne da questão. Quando há divergência... você 

terá esse vácuo que cria os distúrbios” (LESCH, 2012:40)
84

. Segundo a narrativa de 

David Lesch, o historiador sírio Sāmī Mubayḍ escreveu um artigo entitulado Lesson 

from Egypt, no qual afirmava que os chefes de estado que a Primavera Árabe havia 

removido, ou estava em processo de remover, “eram títeres do Ocidente”, que os havia 

abandonado quando não eram mais úteis. Diferentes eram os líderes como Gamāl ʿAbd 

an-Nāṣir e Baššār al-ʼAsad, em torno dos quais se agrupou o apoio do povo por “não se 

deixarem levar pelas artimanhas do Ocidente” (LESCH, 2012:42). 

Nas ruas, porém, é presente a decepção política e social com uma 

década de reformas que só pioraram a qualidade de vida dos cidadãos, principalmente 

os mais pobres. A maior parte da população da Síria em 2011 é urbana, devido às 

mudanças nas áreas rurais que causaram o deslocamento dos camponeses para as 

cidades, em busca de trabalhos informais. De acordo com o jornalista Stephen Starr, 

muitos tinham como a única maneira de ir trabalhar os decrépitos micro-ônibus 

enfumaçados que levavam 90 minutos para um caminho no qual usualmente se 
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 Syria is stable. Why? Because you have to be very closely linked to the beliefs of the people. This is the 

core issue. When there is divergence... you‟ll have this vacuum that creates disturbances. 
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dispendem 20 minutos. A maior parte dos funcionários públicos tem dois empregos, um 

oficial e um para complementar a renda. O abismo entre ricos e pobres também irá se 

refletir nas manifestações, devido à ação dos últimos e inatividade dos primeiros 

(STARR, 2012:112-3).  

Antes dos acontecimentos que tiveram lugar na cidade de Darʿā e que 

espalharam a revolução pelo país, o intenso fluxo de notícias sobre a Primavera Árabe 

levou muitos jovens à ação. Inspirados pela queda de Zayn al-ʿĀbidīn Bin ʿAlī na 

Tunísia em 14 de janeiro e pelas marchas no Cairo neste mesmo mês, que culminaram 

na derrubada de Ḥusnī Mubārak da presidência do Egito em 11 de fevereiro, muitos 

jovens passaram a se mobilizar para ir às ruas como nunca a oposição política havia 

conseguido na década de 2000-2010.  

Após a mobilização na Tunísia, mas antes da queda de Bin ʿAlī, nos tornamos 

otimistas e realizamos um ato pacífico do lado de fora da embaixada da Tunísia 

em apoio à revolução tunisiana. Fomos reprimidos e expulsos pelas forças de 

segurança. Quando a mobilização estourou no Egito, tínhamos certeza de que a 

vez da Síria estava chegando. O horizonte das nossas conversas começou a se 

ampliar: será que poderíamos começar fazer manifestações e ocupações na Síria? 

(YAZBEK, 2012:195)
85

 

 

As ações eram inicialmente modestas, mas nem por isso deixaram de 

ser reprimidas pelo regime: em 2 de fevereiro de 2011, um grupo de 20 homens vestidos 

à paisana dispersou agressivamente 15 manifestantes que faziam uma vigília à luz de 

velas em apoio aos manifestantes egípcios, detendo duas pessoas (ELLIOT et. al., 

2011:1). No dia 17 do mesmo mês, o filho de um comerciante do sūq al-Ḥariqa foi 

brutalmente detido por ter estacionado mal o carro – este tipo de prisão e de tratamento 

não é incomum na Síria, onde os serviços de segurança estão acima da lei. Neste dia, 

porém, os comerciantes fecharam suas lojas e passaram a andar pelas ruas do sūq aos 

gritos de “o povo sírio não se deixa humilhar” (VIGNAL, 2012). No dia 28 de 

fevereiro, a Declaração de Damasco publica um anúncio no site de notícias 

oposicionista All4Syria, demandando reforma política, fim do estado de emergência e 

fim do ostracismo aos grupos oposicionistas. Em 15 de março, uma manifestação em 

Damasco pedindo o fim da corrupção foi suprimida pelas forças de segurança, que 

prenderam 25 pessoas. No mesmo dia, o ministério das relações exteriores anuncia a 

promessa de uma reforma política, começando com emendas legislativas para eleições 
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 After the mobilization in Tunisia, but before the fall of Ben Ali, we became optimistic and held a sit-in 

outside the Tunisian Embassy in support of the Tunisian revolution. We were repressed and kicked out by 

the security forces. When the mobilization broke out in Egypt we were sure Syria‟s turn was coming. The 

ceiling over our conversations startet to rise: Could we start demonstrating and sitting-in in Syria?  
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municipais e parlamentares. Em 16 de março, as forças de segurança dispersaram as 

quase 200 pessoas que desejavam se manifestar em Damasco, prendendo mais de 30 

manifestantes. A Anistia Internacional relatou que a polícia agrediu fisicamente idosos, 

mulheres e crianças. Em 18 de março, um protesto foi reprimido após a oração de sexta-

feira na principal mesquita de Damasco. Após as orações, a multidão começou a cantar 

“só há um Deus” e foi imediatamente agredida pelas forças de segurança (ELLIOT et. 

al., 2011:1-2). 

Todas essas ações reportadas aconteceram em Damasco; entretanto, a 

faísca que irá acender a insurreição síria de 2011 vem de Darʿā. Outrora base política do 

Baʿaṯ, a atual Darʿā é caracterizada como uma região rural carente que, como outras 

regiões rurais, foi desprivilegiada pelas políticas de liberalização. A mesma história é 

contada em seus detalhes por diversos autores: um grupo de 20 crianças grafitou 

palavras de ordem contra o regime no muro da escola
86

 no dia 13 de março, e foram 

detidas pelas forças de segurança no dia seguinte. Já havia um crescente 

descontentamento com as forças governamentais em Darʿā, sua arbitrariedade e sua 

corrupção. O chefe local das forças de segurança, ʿĀṭif Najīb, filho de uma tia de Baššār 

al-ʼAsad, não era benquisto em Darʿā; no dia 18 de março, quando os pais das crianças 

foram exigir que lhes devolvessem os filhos, Najīb lhes disse, literalmente: “Esqueçam 

seus filhos. Vão fazer outros, e se não conseguirem, tragam suas mulheres para mim que 

eu faço” (LEVÈVRE, 2013:183; LESCH, 2012:55, VIGNAL, 2012;  YAZBEK, 

2012:118). Após alguns dias, quando os meninos saíram da prisão, as marcas de tortura 

por choque elétrico e unhas arrancadas denunciaram o tratamento que lhes havia sido 

dado. Logo após deixarem a delegacia, toda a cidade já sabia dos fatos e muitos 

cidadãos decidiram fazer um ato no dia 18 de março, que partiria da mesquita al-

ʿUmarī, de onde saíram para as ruas cantando “liberdade, liberdade! O povo sírio não 

será insultado!”. O ato foi reprimido com jatos de água e disparos de arma de fogo: 

quatro pessoas morreram. No dia seguinte, o funeral dos primeiros mortos da 

insurreição se transformou em outra manifestação, que também foi duramente reprimida 

pelas autoridades (VIGNAL, 2012; YAZBEK, 2012:118-9).  
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 As palavras reportadas por Ian Birrell (2013), em entrevista realizada com um dos meninos que grafitou 

o muro, são “Você é o próximo, Doutor/Abaixo Baššār al-ʼAsad”; David Lesch, contudo, reporta de 
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isso indica que o “alvo da frustração é mais o sistema do que o governo”, e que portanto “estão mais 

interessados em justiça social do que em democracia” (LESCH, 2012:55).  
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Muitas figuras públicas deram suporte ao regime, posicionando-se 

publicamente contra as manifestações. Conforme Thomas Pierret, o Grande Muftī 

Ḥasūn, logo nos primeiros dias dos protestos, veio a público dizer que as manifestações 

são a “discórdia” causada pelas “redes de televisão via satélite”. O šayḫ Muḥammad 

Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī, em 18 de março, viu com olhos incrédulos sua autoridade sendo 

desafiada quando uma das primeiras manifestações de Damasco eclodiu na saída da 

Mesquita Omíada, minutos após o término do seu sermão. Uma semana mais tarde, al-

Būṭī irá à televisão deslegitimar o movimento, dizendo que os manifestantes são 

“cúmplices ingênuos de uma conspiração estrangeira”; que aqueles que estavam na 

Mesquita Omíada uma semana antes eram “maus muçulmanos”, que não estavam para 

participar da prece e sim para fazer baderna; e que as reformas deveriam ser discutidas 

“entre o príncipe e as elites”; pois nada se pode discutir na praça pública enquanto se 

gritam slogans (PIERRET, 2011:279-80). Durante as primeiras semanas da insurreição, 

a mesquita em que o šayḫ ʼUsāma ar-Rifāʿī dirigia a prece era um dos principais focos 

de manifestações em Damasco; ao mesmo tempo em que as forças de segurança 

espancavam os manifestantes para restabelecer a calma, o serviço de informações fazia 

pressão sobre os irmãos ʼUsāma e Sāriyya ar-Rifāʿī para que se manifestassem 

publicamente contra a insurreição. Em contraste com a prontidão de al-Būṭī, a falta de 

entusiasmo de Sāriyya ar-Rifāʿī é notável quando afirma em um programa de TV que 

não recomenda que os jovens venham às ruas devido à presença de elementos 

infiltrados nas manifestações, mas se tais elementos não estivessem presentes, ele 

recomendaria que todos fossem às ruas “até a completa desaparição da corrupção neste 

país” (PIERRET, 2011:282-3). 

Logo, as manifestações de solidariedade aos mártires se alastraram 

pelas cidades vizinhas a Darʿā, como Jāsim, Nawā e Ṣanamayn, bem como para as 

principais cidades do país: Alepo, Ḥumṣ, Ḥāma, Bāniyās e a capital. Em 24 de março, a 

porta-voz da presidência Buṯayna Šaʿabān fez um pronunciamento anunciando que o 

governo estava considerando acabar com a lei de emergência, permitir mais liberdade 

política e aumentar os salários (AL-SALEH, 2012:205). No dia seguinte, na 

manifestação do dia 25 de março, conhecida como “Sexta-feira da Dignidade”, os 

seguintes slogans eram cantados: yā Buṯayna yā Šaʿabān, aš-šaʿb as-sūrī miš jawʿān – 

“ó Buṯayna ó Šaʿabān, o povo sírio não tem fome” e yā Buṯayna yā Šaʿabān, aš-šaʿb as-

sūrī mā biyinhān – “ó Buṯayna ó Šaʿabān, o povo sírio não se humilha” (AL-SALEH, 

2012:205). Neste mesmo dia, a violência policial causou pelo menos uma morte em 
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Damasco e muitas no governorado de Darʿā (YAZBEK, 2012:59). A truculenta reação 

do regime em relação às manifestações foi tornada pública por meio de vídeos 

disponibilizados por manifestantes no YouTube, os quais mostravam vítimas de disparos 

com munição real. Em vídeo postado em 25 de março, a câmera mostra ao menos sete 

cadáveres em sangue deitados em macas, e pelo menos três entre eles com ferimentos 

de tiro (MATERIAL..., 2011a). No vídeo postado em 12 de abril de 2011, a câmera 

mostra a manifestação pacífica até o momento em que passam grupos de manifestantes 

apressados, carregando algumas vítimas do massacre, mortas ou feridas. Em dado 

momento, passa um grupo carregando um jovem morto, provavelmente atingido por 

arma de fogo, e uma gota de sangue cai na lente e permanece até o final do vídeo, 

quando a câmera mostra outro manifestante morto com ferimento na cabeça, 

provavelmente causado por arma de fogo (MATERIAL..., 2011b). Em 31 de março, um 

dos entrevistados por Samar Yazbek narra como os representantes locais de Darʿā 

agendaram uma reunião entre o presidente em pessoa e famílias de pessoas presas e 

assassinadas durante as manifestações, levando a ele o material em vídeo e fazendo com 

que o visse. Al-ʼAsad alegou que não tinha ideia de que tais coisas estavam acontecendo 

e prometeu a retirada das forças de segurança e liberação dos presos, o que realmente 

aconteceu. No dia 1 de abril, a testemunha considera que havia 700 mil pessoas na 

manifestação de sexta-feira em Darʿā e não havia ninguém das forças de segurança na 

rua, nem mesmo policiais de trânsito – e que os próprios cidadãos organizavam a cidade 

e faziam a segurança. A calma em Darʿā só seria quebrada na Sexta-feira da 

Perseverança, quando as autoridades voltaram a disparar contra a multidão (YAZBEK, 

2012:123-4). 

Em 30 de março, o presidente faz um discurso ao parlamento 

denunciando a conexão dos grupos revoltosos em vários governorados com agentes 

estrangeiros, formados por grupos midiáticos e “testemunhas oculares”, que começaram 

suas atividades em Darʿā, a qual, junto com al-Qunayṭra, é a frente defensiva contra 

Israel. “Ninguém pode defender a nação e ao mesmo tempo estar conspirando contra 

ela”, afirma al-ʼAsad, conclamando os habitantes de Darʿā a colocar um fim na 

“rebelião”, ao mesmo tempo em que confirma a realização das medidas anunciadas 

poucos dias antes por Šaʿabān (ASSAD, 2011a). Após o discurso, milhares vão às ruas 

em Damasco e Darʿā, chamando o protesto de Sexta-feira dos Mártires. 

Aproximadamente dez pessoas são mortas nesse dia (ELLIOT et. al., 2011:4). No início 

de abril, o presidente faz algumas concessões para tentar apaziguar os ânimos 
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principalmente entre os religiosos mais conservadores e os curdos. Primeiramente, 

anuncia a formação de uma comissão para investigar as mortes nas manifestações; 

depois, cancela o banimento do niqāb nos campi universitários, permitindo que centenas 

de professoras voltem a lecionar, além de fechar o único cassino da Síria, que havia 

recentemente aberto suas portas. Outros oferecimentos do estado: as duas empresas de 

telefonia celular na Síria – SyriaTel e a sul-africana MTN – presentearam os clientes 

com 60 minutos de ligações grátis no início de abril como um “presente do presidente” 

– este gesto de generosidade serviu para congestionar a rede por dois dias e tornar 

impossível a comunicação entre as áreas sob repressão; em 24 de maio, o preço dos 

combustíveis foi reduzido em 25% (STARR, 2012:15).  

Al-ʼAsad também promete restituir a cidadania a 300 mil curdos. A 

facilidade com que o presidente decretou o início do processo de restituição da 

cidadania aos curdos apenas demonstrou que resolver a questão curda era um caso de 

boa vontade e não de falta de recursos. A ação curda não foi de forma alguma central 

durante o início da insurreição de 2011, bem como o regime não enviou suas milícias e 

nem o exército às principais cidades curdas, como al-Qāmišlī, ar-Raqqa e al-Ḥasaka. Os 

curdos haviam sido o mais consistente grupo opositor a Damasco; entretanto, as regiões 

curdas não sentiam as manifestações da Primavera Árabe como suas, de acordo com 

Starr. Alguns protestos curdos contra o regime começaram apenas no fim de maio e no 

início de junho – os participantes utilizavam cartazes com a palavra curda azadi 

(“liberdade”) (STARR, 2012:36). Sendo proibida a língua curda na Síria, ostentar 

cartazes com palavras em curdo é um ato de desobediência civil que pode ser 

gravemente punido devido às arbitrariedades das forças de segurança. 

4.1 – O cerco de Darʿā  

As manifestações continuam durante toda a primavera, cada vez mais 

numerosas, sempre com muitas mortes e detenções. A atenção internacional voltou-se 

sobre a Síria: Barack Obama e Catherine Ashton apresentam suas notas de repúdio à 

violência nas manifestações; e os EUA e a União Europeia começam a anunciar a 

possibilidade de sanções econômicas. Dezenas de milhares vão às ruas de Damasco no 

dia 22 de abril e 88 pessoas são mortas pelas forças de segurança neste dia; no funeral 

das vítimas, no dia seguinte, outras 12 pessoas são mortas (ELLIOT et. al., 2011:5-7). 

Entretanto, a violência estatal toma sua forma mais cruel a partir do momento em que 

tanques começam a ser utilizados para a repressão das manifestações, em operações 

táticas semelhantes às utilizadas para sitiar cidades em guerras – com a diferença de que 
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tais táticas eram utilizadas contra manifestantes desarmados. O episódio conhecido 

como o Cerco de Darʿā foi emblemático nessa escalada da violência promovida pelas 

forças de segurança do regime. Em 25 de abril, o regime enviou tanques a Darʿā, e 

relatórios afirmam que as tropas e franco-atiradores posicionados nos topos dos prédios 

abriram fogo contra a multidão (ELLIOT et. al., 2011:7).  

Eles entraram de madrugada com oito tanques. Eletricidade, telefones fixos e 

móveis foram cortados. Eles martelaram a cidade com tiros por 17 horas, 

destruindo as estações de bombeamento que traziam água de Muzayrīb e 

atirando nos reservatórios antes dos tanques do exército entrarem nos bairros. 

Havia 75 mil soldados em Darʿā, dos 200 mil em todo o exército sírio. (...) Eles 

entraram e vasculharam as casas, detendo todos os jovens entre 15 e 40 anos e 

todos os proprietários que se recusaram a permitir franco-atiradores em seus 

telhados; prenderam muitas pessoas, provavelmente umas dez mil (...). Pessoas 

fugiram de bairros inteiros onde os atiradores estavam ocupando os telhados e 

atirando em tudo que se movesse. Durante o cerco tornou-se difícil enterrar os 

corpos e eles se decompuseram... (...) Ninguém está por perto para enterrar os 

corpos do lado de fora da mesquita al-ʿUmarī, em Darʿā (YAZBEK, 2012:124-

30).
87

 

 

Não era possível obter notícias da cidade, que permaneceu sitiada até 

a retirada do exército no dia 4 de maio. No dia 30 de abril, o exército cercou a mesquita 

al-ʿUmarī utilizando tanques, helicópteros e indivíduos para bombardeá-la: a posição 

oficial do governo é a de que há “gangues armadas” que estão infiltradas entre os 

manifestantes. O cerco veio a público na Síria após a jornalista Samīra al-Masālma, 

editora do jornal Tišrīn, ter noticiado a existência de uma operação militar em Darʿā, 

sua cidade de origem. Al-Masālma, apesar de “notória por mudar de opinião em nome 

das vantagens pessoais” (STARR, 2012:69), foi demitida em abril. Juntamente a ela, 

diversos outros sírios que trabalhassem para organizações midiáticas internacionais 

receberam pressões para deixar seus trabalhos, bem como ameaças a familiares 

(STARR, 2012:69). 

O Cerco de Darʿā obteve visibilidade mundial e as autoridades 

internacionais passaram a se posicionar publicamente sobre a forma de gestão da crise 

por Baššār al-ʼAsad e as primeiras petições para uma investigação independente das 

mortes nas demonstrações começam a circular. Ainda durante o cerco, em 27 de abril, o 
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They moved in at dawn with eight tanks. Electricity and landlines and mobile phones were cut off. They 

pounded the city with gunfire for seventeen hours, destroying the pumping stations that brought water 

from Mzairib and shooting up the water storage tanks before the army tanks moved into the 

neighbourhoods. There were 75 thousand soldiers in Dar‟a, out of the 200 thousand in the entire Syrian 

army. (...) They broke in and searched the houses, detaining all young men between 15 and 40 and all the 

homeowners who refused to let snipers up on their rooftops; they detained a lot of people, maybe as many 

as ten thousand (...). People fled from entire neighborhoods where snipers were up on the rooftops 

shooting at anything that moved. During the siege it became difficult to bury the bodies and corpses 

decomposed... (...) Nobody is around to bury the bodies lying outside the al-Umari Mosque in Dar‟a. 
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embaixador sírio na ONU, Baššār Jaʿafarī, alegou que a violência do governo era 

destinada a “grupos armados” que se aproveitaram das demonstrações para ofensivas 

contra o exército e as forças de segurança (ELLIOT et. al., 2011:8). Ao final de abril, o 

Conselho de Direitos Humanos da ONU aprova uma investigação sobre o uso da 

violência contra civis e os EUA impõem as primeiras sanções econômicas contra 

membros do regime sem, contudo, que tais sanções afetassem al-ʼAsad pessoalmente. 

No início de maio, a União Europeia seguiu o mesmo caminho, impondo o mesmo tipo 

de sanções a oficiais sêniores do regime, e que da mesma forma não afetam al-ʼAsad 

(ELLIOT et. al., 2011:10). É durante essa época, também, que começam a surgir as 

primeiras discussões sobre oposição armada e intervenção internacional. 

As manifestações nas ruas continuaram acontecendo, ao mesmo 

tempo em que um grupo de trabalho da oposição no exílio foi estabelecido em abril. 

Esse grupo incluía Burhān Ġaliyūn, Mīšīl Kīlū e outros ativistas da sociedade civil. Seu 

objetivo era conseguir coordenar a ação das manifestações com as ações da oposição 

síria no exílio, e convencê-los de que essa oposição era uma alternativa viável em uma 

Síria pós-ʼAsad (LUND, 2012:22). Outras ações civis internacionais também 

aconteceram, com as devidas respostas do regime e seus apoiadores. No mesmo mês, 

um pequeno grupo de cineastas independentes, sob coordenação de ʼUsāma 

Muḥammad, publicou um apelo internacional denunciando a violência do regime. A 

“Petição dos Cineastas Sírios” juntou assinaturas de pessoas como Jean-Luc Godard e 

Catherine Deneuve. Depois de algumas semanas, um grupo de cineastas associados com 

o regime publicou um contra-apelo, solicitando o apoio internacional para lutar contra a 

conspiração e o terrorismo, e muitas figuras famosas do cinema nacional sírio assinaram 

(SALTI, 2012:169 nt 4).  

Muitas manifestações pró-ʼAsad também tiveram seu lugar em 

Damasco e Alepo, consideradas redutos do regime. Em 15 de junho, uma bandeira síria 

de mais de dois quilômetros foi desenrolada em Damasco, e em 22 de junho, a agência 

de notícias estatal SANA reportou reuniões de jovens pró-governo em Alepo, com 

palestras de intelectuais árabes e sírios para aumentar a consciência da juventude sobre 

as conspirações contra a Síria. As pessoas vistas nas passeatas pró-governo em 

Damasco entre os meses de março e junho eram predominantemente  crianças, membros 

de famílias alauítas, ou de oficiais do exército e do governo. Há pouca evidência de 

presenças espontâneas (STARR, 2012:147). Em 5 de abril, Samar Yazbek  narra seu 

testemunho de uma dessas manifestações, na qual se veem de oficiais de segurança a 
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multidões de homens segurando cartazes do presidente e bandeiras – ela é a única 

mulher presente. As forças de segurança cercaram a mesquita, e um jovem foi jogado no 

chão e espancado por homens em trajes civis, que tomam seu celular (YAZBEK, 

2012:10). Muitos dos jovens “apolíticos” também juntavam-se a essas passeatas apenas 

por diversão, o que dava às manifestações pró-ʼAsad um clima de festival. Em junho, o 

regime lançou uma campanha para promover “o respeito à lei”, e havia cartazes da 

campanha por toda a cidade de Damasco. Irreverentes, muitos jovens anti-ʼAsad 

passaram a satirizar a campanha no Facebook e em outras redes sociais: o slogan „Ana 

mʿa al-qanūn (“estou com a lei”), promovido pelo governo, foi parodiado como “Estou 

com a lei, mas onde está ela?” entre outras expressões humorísticas de dissidência como 

“Seu caminho é meu caminho, mas há um tanque no meio do caminho” (STARR, 

2012:57, YAZBEK, 2012:201).  

A partir do Cerco de Darʿā, diversas ações militares semelhantes 

passaram a acontecer em outras cidades revoltosas ao longo do ano de 2011 como 

Banyias, Ḥumṣ e Jisr aš-Šuġūr. Da mesma forma, continuaram as ações dos manifestos 

pacíficos conforme aumentava a violenta repressão do regime, e diversas estátuas 

monumentais de Ḥāfiḍ al-ʼAsad foram derrubadas, como ocorreu em maio na cidade de 

ar-Rastan, uma cidade média próxima a Ḥumṣ. O relatório do Human Rights Watch 

publicado no início de junho denuncia os crimes contra a humanidade cometidos pelas 

forças de segurança durante o Cerco de Darʿā. De acordo com o relatório, as forças de 

segurança alvejaram deliberadamente: manifestantes desarmados; pessoas tentando 

resgatar os mortos e feridos; médicos que tentavam alcançar os feridos; pessoas que 

tentaram sair em busca de suprimentos durante o cerco; e transeuntes, inclusive 

mulheres e crianças (HUMAN RIGHTS..., 2011). Em 20 de junho, o presidente fez um 

discurso na Universidade de Damasco chamando para o “diálogo nacional para acabar 

com as conspirações” e, assim, fazer justiça a todo sangue sírio derramado: “Parar com 

este derramamento de sangue é uma responsabilidade nacional com a qual todos os 

cidadãos devem se envolver”. Ao mesmo tempo, admite as demandas dos manifestantes 

pacíficos, mas não permitirá que “utilizem seu descontentamento para espalhar a 

violência no país” (ASSAD, 2011b). No mesmo dia, uma vala comum é encontrada na 

cidade de Jisr aš-Šuġūr, uma cidade próxima à fronteira noroeste, com cerca de dez 

cadáveres de soldados; o regime e os manifestantes trocam acusações (LANDIS, 2011; 

YAZBEK, 2012:164).  
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O discurso de al-ʼAsad motivou diversas manifestações; no início de 

julho, um vídeo é postado pelo coletivo Creative Syrian Revolution, com imagens da 

imensa manifestação em Ḥāma em resposta ao discurso do presidente, editadas com 

uma música legendada em inglês do cantor ʼIbrāhīm al-Qāšūš, o qual foi degolado e seu 

corpo jogado no rio Orontes (SYRIAN...,2011c). A manifestação de Ḥāma é descrita 

por Yazbek como sendo pacífica e antissectária, e os manifestantes, cooperativos: “Eles 

trabalhavam juntos para trazer água para os manifestantes. Eram pessoas simples e 

comuns. Não tinham visões religiosas extremas e vi secularistas entre eles” (YAZBEK, 

2012:213). Tal testemunho corrobora a visão de que as passeatas anti-ʼAsad durante o 

início do ano de 2011 eram reportadamente pacíficas, e seus atores, cidadãos comuns 

em busca de recuperar o espaço público, perdido para as forças de segurança. São os 

mesmos cidadãos comuns que foram encarcerados e que morreram sob a repressão. 

Os primeiros protestos na Síria eram locais, e se iniciaram nos bairros 

e cidades em busca de resolver demandas locais. Principalmente após a resposta 

desproporcional do regime, essas demandas passaram a ser nacionais conforme o 

movimento foi se desenvolvendo. Essas iniciativas locais passaram a se organizar em 

Comissões Locais de Coordenação (CLC), também conhecidos como tansīqiyya
88

 

(“coordenação”), que formaram uma rede de ativistas por todo o país. |Segundo Starr, 

Eles alegavam ter ativistas em rede na mais remota das vilas. Eles sabiam o que 

estava acontecendo dentro de áreas sob bloqueio por dias. Eles conseguiam 

números de mortos e feridos em distritos onde a eletricidade, água e acesso à 

internet haviam sido cortados. Eles eram os primeiros a ser contatados quando 

um jornalista precisava de informação sobre os eventos em áreas longínquas do 

país (STARR, 2012:98).
89

 

 

Os ativistas das CLC eram os formadores das redes que tornavam 

possível convocar os atos públicos e produzir material midiático para o movimento. O 

movimento se difunde por meio das convocações para manifestações de sexta-feira, atos 

de desobediência civil e composição de hinos, slogans e filmes para a mobilização.  

Além disso, procuram manter hospitais clandestinos para ajudar as vítimas da repressão, 

além de desempenhar o papel fundamental de cobertura midiática do protesto por meio 

de vídeos que eram disponibilizados no YouTube. As CLCs, assim, desempenham um 

papel político fundamental para defender suas posições de “mobilização pacífica, luta 

pela dignidade, liberdade e uma Síria democrática” (VIGNAL, 2012). A 
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 tansīqiyya: “coordenação”. 
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 They claimed to have networked activists in the remotest of towns. They knew what was happening 

inside areas under lockdown for days. They could report figures of dead and injured from districts where 

electricity, water, internet and physical access has been denied. They were the first people to contact 

when a journalist needed information on events in far-thrown areas of the country. 
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descentralização das CLCs é um dos pontos-chave para compreender a sua forma de 

organização. 

„Não, ninguém organiza as demonstrações‟, alega „Maryam‟, a ativista. „Este é o 

real dilema na Síria. São os jovens da vizinhança que conversam entre si e saem 

às ruas.‟ De acordo com ela, a oposição tradicional “não desempenha papel 

algum” na organização dos protestos, e nem os grupos de tansīqiyya (LUND, 

2012:20).
90

 

 

Hūzān ʼIbrāhīm, porta-voz das CLCs com base na Alemanha, fornece 

uma longa lista com os nomes dos diversos grupos de ativistas. Além da CLC, que 

representa 14 subcomissões na cidade ou governorado, ele menciona o Conselho 

Revolucionário Sírio, a União de Coordenação Curda, o comando revolucionário em 

Darʿā, Ḥumṣ, ʼIdlib, entre outros grupos, com quem ʼIbrāhīm diz desfrutar de relações 

amigáveis e algumas alianças formais (LUND, 2012:20). Se a princípio não havia 

coordenação entre a oposição síria que se formou na década de 2000-2010 e as CLCs, o 

papel destacado destas últimas na insurreição de 2011 acabou por chamar a atenção 

tanto da mídia quanto da oposição tradicional; muitos indivíduos oposicionistas 

juntaram-se a CLCs. Um exemplo é a Comissão Geral da Revolução Síria, uma das 

maiores alianças de comissões de coordenação, criada em agosto de 2011 por ativistas 

de 43 grupos diferentes, entre eles Suhayr al-ʼAtāsī, uma ativista famosa de uma família 

muito conhecida na política síria (LUND, 2012:20). 

No início das revoltas, os principais momentos de protesto são as 

manifestações de sexta-feira, uma vez que são os únicos lugares onde a reunião é 

autorizada sob o estado de emergência – as manifestações geralmente saem no horário 

de saída da oração. Apesar de a sexta-feira ser o dia favorito para manifestações, elas 

rapidamente passaram a ser em outros dias, como no caso dos funerais de mártires. As 

praças e lugares abertos eram os espaços favoritos, mas brevemente seriam substituídos 

por ruas estreitas e atos-relâmpago, com a finalidade tática de proteger os manifestantes 

das agressões do regime. Outra forma de manifestação pacífica é o ato de reunir 

massivas quantidades de pessoas que vêm para se sentar em determinado espaço 

público. A chegada dos observadores da Liga dos Países Árabes em Ḥumṣ motivou um 

manifesto no qual cerca de 30 mil pessoas se sentaram na praça (VIGNAL, 2012). 

Dentre todas as formas de manifestação, a que denuncia mais claramente a perda de 

controle do regime sobre determinadas áreas são as multidões que cantam slogans e 
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 ‟No, no one organizes the demonstrations‟, claims „Maryam‟, the activist. ‟That is the real dilemma in 

Syria. It is the young people in the neighborhood who talk to each other and go out in the 

street.‟According to her, the traditional opposition plays ‟no role‟in organizing protests, and neither do 

the tansiqiya groups. 
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dançam dabka ao ar livre, como aconteceu em Ḥāma no final de julho de 2011 

(SYRIAN..., 2011c). Além dessas, outras estratégias, performáticas, artísticas e 

humorísticas também tiveram seu lugar, a exemplo do dia em que os insurgentes 

coloriram a água de todas as fontes de Damasco com tinta vermelha e as forças de 

segurança tentaram por horas drenar as fontes. No dia seguinte, o rio Barada estava 

completamente colorido de vermelho. Mesmo em um contexto de terror e violência, 

muitos manifestantes conseguiram se expressar de forma criativa e pacífica (SALTI, 

2012:171). 

4.2 – Da manifestação pacífica à insurreição armada 

O regime, por sua vez, mantém o discurso de que está em guerra 

contra gangues armadas e criminosos infiltrados. Entre os manifestantes, é comum 

assumir o fato de que tais gangues armadas são a šabbīḥa
91

, um coloquialismo na Síria 

que se refere ao crime organizado em milícias armadas e apoiadores mais radicais do 

regime, os quais querem defendê-lo por meio de violência e intimidação, tumultuando 

as manifestações pacíficas (YAZBEK, 2012:259). A šabbīḥa permite que o regime 

cometa atrocidades sem precisar assumir a responsabilidade por elas. Uma vez que as 

milícias šabbīḥa não têm uma afiliação oficial à família ʼAsad ou ao partido Baʿaṯ, 

podem impunemente agredir e matar, armados com bastões ou metralhadoras, ou 

estimular as rivalidades sectárias. De acordo com um depoimento concedido a Samar 

Yazbek: 

“Todos sabem que os franco-atiradores vêm da šabbīḥa do regime. Realmente 

aconteceu que alguns sunitas levaram armas para se defender, mas elas nunca 

foram apontadas para o peito de um único alauíta sequer (...) Os sunitas em 

Bāniyās insistiram mais tarde em anunciar que Bāniyās não tinha salafistas, que 

as pessoas de Bāniyās nunca lutaram contra o exército, e que foram as forças de 

segurança e a šabbīḥa que foram aos bairros alauítas e lhes disseram que se eles 

quisessem armas, eles poderiam trazer-lhes algumas (YAZBEK, 2012:43)
92

.” 

 

A revolta inclui pessoas de todas as religiões e origens comunitárias; 

apesar disso, o regime sustenta que suas ações têm a finalidade de proteger os cidadãos 
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 šabbīḥa: os primeiros a ser chamados šabbīḥ foram os goleiros de futebol que conseguiam fazer as 

defesas aéreas mais espetaculares: “šabḥa significa um salto e uma defesa. Também, quando 

mergulhando na água um bom šabbīḥ é o que consegue fazer os mergulhos mais espetaculares (...). 

Assim, tašbīḥ é uma ação rápida e espetacular”. Landis (2012) apresenta, além deste, diversos outros 

aspectos relacionados à šabbīḥa, sua origem e ação na Síria.  
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 Everybody knows that the snipers are drawn from the regime‟s shabbiha. It did turn out that some 

Sunnis brought weapons to defend themselves, but they were never aimed at the chest of a single Alawite 

(...) The Sunnis in Baniyas later insisted upon announcing that Baniyas has no Salafis, that the people of 

Baniyas never fought against the army, and that it was the security forces and the shabbiha who went to 

the Alawite villages and told them that if they wanted weapons, they would bring them some. 
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do sectarismo. Os meios de comunicação estatais absolvem o regime de sua 

responsabilidade, culpando “gangues armadas”, “terroristas estrangeiros” ou 

“salafistas”. Segundo Yazbek, é espalhando rumores deste nível que o regime consegue 

estimular o ódio sectário e tentar enfileirar atrás de si minorias como os alauítas e 

cristãos. A visão do conflito em termos sectários traz ao regime a vantagem de não dar a 

alauítas e outras minorias religiosas a oportunidade de se unir à maioria sunita, muitas 

vezes caracterizada para as minorias como “ameaça islâmica”, ainda que essas minorias 

também tenham suas críticas ao regime. Durante as crises, as informações são 

transmitidas de forma muitas vezes anônima, o que cria rumores cuja origem é 

impossível de determinar. Tais rumores podem ter efeitos devastadores, como a 

transformação do ódio de classe em ódio sectário. Tal modo de ação não passou 

despercebido a muitos ativistas relacionados às CLCs. 

Perguntei ao porta-voz da CLC se eles se sentiriam responsáveis caso a guerra 

civil se alastrasse pelo país, mas ele me respondeu: “Nós nunca vamos permitir 

que isso aconteça e até agora as pessoas provaram isso em tantas cidades onde o 

regime tentou criar conflito entre dois sectos diferentes e falhou. A guerra civil é 

um rumor que o regime usa para assustar os sírios e que nunca vai acontecer por 

tantas razões, a Síria é feita de muitos sectos e pessoas com diferentes 

antecedentes e crenças e nós temos convivido por décadas. Nós nunca sentimos 

nossas diferenças porque acreditamos que nós somos todos sírios e isso é o que 

importa.” (STARR, 2012:100)
93

 

 

O regime, portanto, é responsabilizado por instigar o combate entre as 

comunidades na visão de muitos informantes. O sectarismo acabou por se tornar uma 

realidade conforme se intensificaram as ações das milícias pró-ʼAsad e, conforme 

muitos manifestantes passaram da defesa ao ataque, a insurreição síria se converteu de 

massacre em confronto armado. As consequências foram desastrosas, especialmente 

para os membros de comunidades minoritárias que queriam se posicionar publicamente 

contra o regime, como a escritora Samar Yazbek, que é alauíta. Nos trechos a seguir, 

evidencia-se ao mesmo tempo a artificialidade do sectarismo e o fogo cruzado que 

enfrentam muitos ativistas: 

29 – abril– 2011 – Eu penso nos manifestantes apanhados por essa chuva 

torrencial quando de repente recebo uma mensagem de texto de um amigo de 

infância: Cara traidora até deus está com o presidente e você ainda está perdida 

(YAZBEK, 2012:35). 

                                                           
93

 I asked the spokesperson if the LCC would feel responsible should civil war unfold across the country, 

but was told “We will never allow this to happen and so far people proved that in so many cities where 

the regime tried to create conflict between two different sects and failed. The civil war is a rumour the 

regime uses to scare Syrians and it will never happen for so many reasons, Syria is made of many sects 

and people with different backgrounds and beliefs and we‟ve been living with each other for decades. We 

never felt our differences because we believe that we are all Syrian and that‟s what matter.”[sic] 
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16 – maio – 2011 – Eu estava chateada por todas as mensagens que choviam 

para mim: algumas pessoas na oposição me enviaram cartas nas quais me 

acusavam de decepcioná-los por me manter em silêncio, mas eu na realidade não 

estava em silêncio. Achei essas cartas tão estranhas. Cartas de alauítas, me 

acusando de traição. Três ameaças de morte de apoiadores do regime. Recebi até 

mesmo uma carta bizarra que dizia, „Cara infiel sem véu, a revolução síria não 

quer uma alauíta apóstata como você nas suas fileiras‟... Sou apanhada no fogo 

cruzado” (YAZBEK, 2012:75-6).
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Os relatos sobre incidentes sectários entre sunitas e outras 

comunidades minoritárias, antes inexistentes ou sub-relatados, passaram a se multiplicar 

após o início da insurreição de 2011. Isso foi uma consequência da decisão do regime de 

utilizar milícias extra-oficiais para a repressão, recrutadas em gangues de 

contrabandistas e traficantes, muitos dentre eles de origem alauíta. Contudo, o 

ressentimento sunita contra os alauítas no poder não é a explicação final para a 

insurreição, como bem comprovaram as manifestações pacíficas em universidades e 

outros espaços públicos nas quais participavam pessoas de todos os sectos.  

 Esta solidariedade se refaz pelos meios tecnológicos, como 

Facebook, ou os mais antigos, como a improvisação de hinos de protesto sobre canções 

populares. Vídeos no YouTube mostram, em muitas cidades, as manifestações 

acontecendo em meio em ruidosas rodas de dabka, conforme mostram cenas de clipes 

postados por ativistas (SYRIAN..., 2011c). Outro exemplo é Alepo no dia 10 de 

dezembro, quando homens e mulheres dançaram por mais de meia hora em homenagem 

a Ḥumṣ, que estava sofrendo bombardeios do exército; em Ḫālidiyya, Quṣayr e ʼIdlib 

centenas de pessoas dançaram dabka ao som do ṭabl
95

 cantando canções em jogral 

(SILVERSTEIN, 2012:36). Segundo Silverstein, 

A efervescência da revolta síria é semelhante ao dançarino consumado de dabka 

– aquele que parece flutuar sobre a incessante bateria da linha de tambor 

enquanto ancorado por uma batida de pé no chão e a linha de dançarinos que 

pisam em cadência. A dabka radical é a apropriação da arte popular que foi 

usurpada pelo estado por propósitos ideológicos. Este emblema baʿaṯista de 

identidades rurais e não elitistas é agora reivindicado por movimentos resilientes 

de protestos antirregime nas áreas rurais (SILVERSTEIN, 2012:36-7).
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 29 – april – 2011 – I think about the demonstrators caught out in this downpour when suddenly I 

receive a text message from a childhood friend: Dear traitor even god‟s with the president and you‟re 

still lost /16 – may – 2011 – I had been upset by all the messages that were pouring in for me: some 

people in the opposition send me letters in which they accused me of disappointing them by remaining 

silent but in reality I hadn‟t been silent. I found those letters so strange. Letters from Alawites, accusing 

me of treason. There death threats from regime supporters. I even received a bizarre letter that read, 

„Dear unveiled infidel, the Syrian revolution doesn‟t want an Alawite apostate like you in its ranks‟... I 

am caught in the crossfire”  
95

 ṭabl: “tambor”. 
96

 The effervescence ofthe Syrian revolt is akin to that of the consummate dabka dancer- one who appears 

to float above the incessant battery of the drum line while anchored by a foot stomping on the ground and 

the line of dancers who step in cadence. Radical dabka is first and foremost a claim staked upon a 
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O início do documentário Retorno a Homs (al-ʿŪdat ʼilā Ḥumṣ), de 

2013, mostra imensas rodas de dabka e a juventude de Ḥumṣ cantando hinos de 

chamada-e-resposta, em manifestações nas quais os jovens ʼUsāma al-Ḥumsī, Ṭalāl 

Dirkī, Qaḥṭān Ḥasūn, entre outros, estão no início de suas atividades em uma CLC de 

Ḥumṣ. Sua tarefa é semelhante à dos outros coordenadores: ainda não pegaram em 

armas, e são a juventude pacífica que se articula com as outras CLCs do país, para 

produzir cantos e música para as manifestações, bem como gravar e publicar vídeos 

sobre as atrocidades do regime (RETORNO..., 2013).   

É neste momento que começam a aparecer os primeiros relatos de 

refugiados, principalmente em direção à Turquia, que narram “deserções em massa” de 

soldados do regime que “se recusam a atirar nas multidões”. Os relatórios sobre a vala 

comum encontrada em junho em Jisr aš-Šuġūr também criaram imagens equivocadas do 

conflito. Muitos jornalistas, reportando de fora da Síria e sem compreender o árabe, não 

tinham condições de conferir a veracidade das histórias antes dos prazos para 

publicação, ao mesmo tempo em que o governo sírio não disponibilizou sua versão dos 

fatos legendada em inglês, conforme narrado por Joshua Landis. Isso criou um relato 

equívoco no qual apenas um lado da história era representado, embora ambos os lados 

houvessem falseado e exagerado números. Assim, não há evidências sólidas de que os 

soldados atiraram uns nos outros; mas há algumas de que os jovens de Jisr aš-Šuġūr 

fizeram uma armadilha para os soldados sírios com armas simples e dinamite. Os 

refugiados narravam deserções exageradas, além das histórias de revolta, motim e 

mutilação, e seguiam a narrativa de que os soldados que foram encontrados na vala 

comum haviam atirado uns nos outros, o que era difícil de verificar (LANDIS, 2011). 

Segundo Landis, as autoridades sírias, por sua vez, haviam publicado 

gravações de telefonemas entre ativistas, as quais indicavam que estes haviam 

articulado um plano para enviar todas as mulheres e crianças da cidade para a Turquia, 

instruídas para dizer aos estrangeiros que “quando os homens alistados se recusaram a 

atirar nos manifestantes desarmados, seus oficiais alauítas os mataram”. Ao mesmo 

tempo, organizaram uma armadilha que se deixava entrever pelas conversas entre os 

ativistas:  

                                                                                                                                                                          
popular art form that was usurped by the state for ideological purposes. This Baathist emblem of rural 

and non-elite identities is now reclaimed by the resilient movements of anti-regime protesters in the 

countryside.  
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Um telefonema entre dois ativistas é sobre como enterrar os mortos; eles 

discutem se eles os enterram em um só túmulo ou se os dividem e os enterram 

dois a dois, de maneira a melhor esconder o fato de que a oposição abandonou a 

resistência passiva para pegar em armas. Eles discutem como não ser 

fotografados durante as preces de forma a não dar ao regime o pretexto de alegar 

que são salafistas. Eles tentam imaginar como se combate tanques com dinamite. 

Sobretudo eles estão ansiosos para que sua história seja publicada no Ocidente 

da maneira mais favorável, de forma a não revelar que eles estabeleceram uma 

insurgência armada e para atribuir todos os assassinatos ao exército sírio 

(LANDIS, 2011).
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As autoridades sírias, por sua vez, haviam anunciado ter encontrado 

120 cadáveres de soldados; contudo, o túmulo encontrado tinha apenas dez: sua 

intenção era exagerar os números para justificar a repressão sobre a região, em um 

evidente descontentamento pelo fato de não ter conseguido conter as manifestações. 

Além disso, o governo sírio também falhou em conseguir veicular sua versão dos fatos e 

consolidou sua imagem de regime sanguinário (LANDIS, 2011). As tropas do regime, 

em especial a 4ª Divisão, comandada por Māhir al-ʼAsad, o irmão mais novo do 

presidente, moviam-se de um canto a outro do país para reprimir manifestações e 

bombardear cidades. Frente a tal violência, muitos manifestantes pacíficos optaram por 

pegar em armas conforme vão acontecendo as prisões, desaparecimentos e mortes de 

seus amigos e parentes próximos. Esta trajetória do manifestante pacífico ao combatente 

armado é representada no documentário Retorno a Homs, que nos mostra o cotidiano 

dos jovens combatentes vivendo em uma cidade em ruínas (RETORNO..., 2013). É 

apenas após a primavera de 2012 que as filas da oposição armada irão se consolidar de 

forma mais abrangente. Antes disso, porém, a resistência armada se compõe 

majoritariamente de brigadas organizadas localmente, mas sem um mando unificado. 

Estas se reunem em nível regional sob a forma de “conselhos militares” (VIGNAL, 

2012). No meio do outono, a revolução parecia mais com uma guerra civil, com 

diversas facções armadas utilizando o nome de Exército Livre Sírio (ELS), e um 

número pequeno desses grupos parece ter sua base na Turquia sob o controle do 

Coronel Riyāḍ al-ʼAsad, o desertor que fundou em julho o ELS mais abrangente 

(LUND, 2012:17). 
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 One phone call between two activists goes over how to bury the dead; they discuss whether to bury 

them in a one grave or divide them up an bury them two by two, so as to better conceal the fact that the 

opposition had abandoned passive resistance in order to take up arms. They discuss how not to be 

photoed during prayers so as not to give the regime a pretext to claim that they were Salafists. They 

wonder how to combat tanks with dynamite.  Above all they are anxious to get their story out to the West 

in the most favorable light so as not to reveal they they have established an armed insurgency and to 

blame any killings on the Syrian army. 
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A oposição tradicional, por sua vez, trabalha no exílio para conseguir 

a representação do povo sírio frente aos chefes de estado e está marginalmente 

envolvida com os eventos. Muitos membros da oposição ativa desde o ano 2000 se 

envolvem entusiasticamente nos protestos, mas não desempenham papel significativo 

no movimento, dando a impressão de terem sido pegos por ele de surpresa. Contudo, a 

oposição no exílio foi muito ativa na formação da imagem midiática da insurreição, bem 

como na tentativa de construção de uma imagem confiável e relevante aos olhos dos 

sírios antirregime. Assim, três congressos são realizados entre os membros da oposição: 

o primeiro em Bruxelas, o segundo em Damasco e o terceiro em Istambul. Da reunião 

em Damasco nasceu o Bureau de Coordenação Nacional (BCN). Essa associação incluía 

nomes como Burhān Ġaliyūn, Mīšīl Kīlū e ʿArif Dalīla, e alegava ter 14 partidos 

políticos em sua formação; contudo, todos eram partidos pequenos; além disso, os 

líderes da oposição no exílio, a Irmandade Muçulmana, a Declaração de Damasco e a 

maior parte dos partidos curdos não quis aderir. Assim, enquanto tinha o suporte da 

oposição dentro da Síria, não o tinha das associações mais familiares para a mídia 

internacional: a oposição no exílio e grupos de tansīqiyya (LUND, 2012:23). 

No congresso em Istambul começaram as primeiras reuniões de 

diversas correntes que se uniram em torno de grupos como a Irmandade e a Declaração 

de Damasco e formaram o Grupo Istambul. Os congressos tinham a finalidade de 

unificar a oposição no exílio, e no início do outono foi criado em Istambul o Conselho 

Nacional Sírio (CNS) (LUND, 2012:17-8). Logo após sua criação, o principal desafio 

do CNS era conseguir se coordenar com as demandas dos ativistas no terreno. Um 

exemplo de tal falta de articulação eram as constantes declarações contrastantes: 

enquanto o CNS tentava retratar o ELS como uma força que lutava apenas em 

autodefesa ou defesa de manifestantes desarmados, o ELS fazia declarações abertas de 

guerra contra o exército sírio. Essa aparente falta de coordenação entre as duas forças 

aparece clara nas demandas de setembro do CNS, que incluem uma zona de exclusão 

aérea, ainda que o regime não tenha utilizado aviação na repressão durante esta época 

(LUND, 2012:18). 

Assim, as duas principais correntes da oposição que se consolidaram 

no verão de 2011 são o CNS e o BCN. A principal divisão reside na questão da 

ajuda/intervenção internacional, defendida pelo CNS e intolerada pelo BCN.  Enquanto 

o CNS escolheu uma forma de política mais radical, que demandava a derrubada do 

regime e do chefe de estado, o BCN preferia uma solução pacífica e uma transição 
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democrática (LUND, 2012:25). É importante frisar que esta discussão não é apenas 

importante para a Síria, mas também para toda a região, de modo que o conflito passou 

a ser de grande interesse por parte de grupos políticos de diversos países como Turquia, 

Qatar, Arábia Saudita, EUA, França, Irã e Rússia, além de grupos políticos libaneses, 

milícias curdas e grupos islamistas internacionais como a Irmandade Muçulmana e Ḥizb 

Allah (LUND, 2012:26).  

Muitas áreas da Síria, em novembro de 2011, são descritas como uma 

“zona de guerra” pelos numerosos refugiados que se contam em dezenas de milhares. 

As atrocidades relacionadas à guerra também começam a ser tornadas públicas pela 

violência que está fora de controle, como o caso do jovem de 15 anos que foi morto a 

tiros na frente de seus colegas de escola por soldados do exército sírio após se recusar a 

participar da passeata pró-ʼAsad para a qual os soldados estavam recrutando alunos nas 

escolas de Dayr az-Zūr (SPENCER, 2011). Em vista desse tipo de situação, o CNS 

acabou por angariar mais popularidade entre os grupos que estavam em lugares mais 

violentos como Darʿā, Ḥumṣ e ʼIdlib, enquanto o BCN permanecia em sua posição de 

tentar convencer os manifestantes a continuar pacíficos e estimulando as deserções entre 

os militares, porém desincentivando a luta armada contra o exército sírio; esse tipo de 

posição foi impopular entre os membros dos grupos militantes nas vanguardas da 

batalha, tendo sido recebida por eles com descrédito e rancor (LUND, 2012:26).  

O ano de 2011 termina com o governo sírio autorizando a visita dos 

monitores da Liga Árabe a Damasco. Estes solicitam do governo a implementação da 

seguinte agenda: permissão dos protestos pacíficos, diálogo com a oposição, acesso 

livre à mídia árabe e internacional. Nenhum desses itens foi cumprido por al-ʼAsad. 

Durante a visita, os cidadãos cercavam os monitores mostrando provas de abusos do 

regime, conforme está documentado em muitos filmes e narrativas. Na manhã seguinte 

à chegada dos monitores da Liga Árabe, duas explosões suicidas fizeram 25 vítimas no 

bairro de al-Maydān, em Damasco. O regime imediatamente culpou a al-Qāʼida pelo 

incidente, mas a autoria era incerta, e muitos observadores locais e internacionais não 

descartavam a possibilidade de o regime ter planejado o ataque para dar aos monitores 

da Liga Árabe a impressão de que os protestos eram obra de terroristas (STARR, 2012: 

184-6).  

A tentativa do regime era formar uma imagem da oposição que 

pudesse ser lida como terrorismo pela comunidade internacional, de modo que a 

repressão sobre ela pudesse ser justificada nos mesmos termos que autorizam a 
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violência contra terroristas. As origens dos protestos, contudo, não estavam relacionadas 

a diferenças confessionais, mas a um embate político que tomou a forma de sectarismo 

religioso conforme foi sendo estimulado pelo regime por meio de boatos e da “ameaça 

salafista”. Todavia, membros de todas as comunidades religiosas e étnicas na Síria 

foram prejudicados pelas políticas do regime, que buscavam realizar a manutenção de 

um estado autoritário no qual apenas o círculo mais próximo do regime pudesse ser 

beneficiado, e não construir uma sociedade na qual a diversidade comunitária fosse 

gerida harmoniosamente. 

A maior parte dos civis, refugiados ou ainda residentes na Síria, não 

apoia nem governo nem oposição, devido ao fato de que a luta armada piorou 

dramaticamente a qualidade de vida de todos. As pessoas vivem em cidades devastadas, 

sob o eterno cerco da guerra. Abriram vielas para caminhar em meio aos escombros e 

para se proteger dos tiroteios, uma situação mostrada nos documentários Água Prateada 

(Māʼ al-Fiḍḍa, 2013) e Retorno a Homs. Estes dois filmes mostram a mesma cidade de 

Ḥumṣ sob diferentes pontos de vista. Água Prateada apresenta o ponto de vista de 

Wiʼām Sīmāf Bidirḫān, uma mulher curda que vive nos escombros de Ḥumṣ e é uma 

ativista pacífica, que abriu uma pequena escola para crianças até dez anos, alternativa às 

escolas do governo, e utiliza sua câmera para documentar o seu coditiano. Ela está em 

comunicação pela internet com o cineasta ʼUsāma Muḥammad, e o filme mostra as 

cenas feitas por Bidirḫān, enquanto o áudio encena as conversas entre os dois. Uma das 

cenas documentadas por Bidirḫān mostra uma milícia do regime arrancando 

violentamente o niqāb de duas mulheres no meio da rua; em outra cena, Bidirḫān conta 

a Muḥammad que os combatentes anti-ʼAsad impediram que ela continuasse suas 

atividades da “escola da revolução”, pois era uma mulher que mora sozinha e que não 

usa véu (ÁGUA..., 2013).  

Retorno a Homs mostra o amargor de perder amigos e parentes, de ver 

crianças sendo alvejadas e pessoas removidas de suas casas, convertendo-se em 

insurgentes armados que, por vezes, se expressam em termos sectaristas. Uma das cenas 

documentais que faz parte do repertório de Retorno a Homs é a fuga de alguns civis, 

que receberam aviso para deixar suas casas devido ao início de um bombardeio. Uma 

mulher sunita, de origem humilde, reclama de estar sendo obrigada a ir embora de sua 

casa “devido à ação dos alauítas” (RETORNO..., 2013).  

No momento em que escrevemos, a situação na Síria não tem 

nenhuma solução praticável em vista. A crise humanitária é dramática: na Europa, 
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chegam milhares de refugiados, mas poucos lá conseguem refúgio: muitos deixam de 

morrer nas mãos do regime ou dos insurgentes para encontrar sua morte no mar 

Mediterrâneo ou para ser recebidos com desdém em muitos países europeus. Os países 

vizinhos –Turquia, Egito, Iraque, Jordânia e Líbano – já receberam 4,7 milhões de 

refugiados, dos quais 10% vivem dentro dos campos da ONU (ACNUR, 2016), e alguns 

milhares vivem em torno dos campos sem estar registrados. O Brasil, mesmo estando 

distante do local do conflito, já recebeu 1600 refugiados até março de 2015 (ACNUR, 

2015). 
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5 – Considerações finais 

A narrativa que ora concluímos buscou apresentar outras 

possibilidades de análise além das que reduzem a história, a sociedade e a política sírias 

ao seu desempenho na política externa, ao personalismo de Ḥāfiḍ al-ʼAsad, e ao 

sectarismo religioso. Percebemos que estes três assuntos são indissociáveis da história 

da Síria; contudo, buscamos demonstrar como eles podem dividir o protagonismo com 

outros assuntos que podem contribuir para ampliar os horizontes das explicações sobre 

a política e a sociedade deste país, como a existência de diversos grupos oposicionistas 

que realizam suas atividades políticas com base em intenções que vão além do 

sectarismo religioso.  

Procuramos empreender nossa narrativa evidenciando as opiniões dos 

indivíduos que constituem as fontes deste trabalho. Publicar opiniões, que têm a 

capacidade de influenciar indivíduos e arregimentar tanto simpatizantes quanto 

opositores, ainda é uma atividade restrita a poucos. No fim do século XIX, a restrição 

era determinada pelo acesso à escrita e leitura; no início do século XXI, o acesso não 

universalizado à internet e à comunicação instantânea também determina as condições 

para que um indivíduo participe do debate político público. Da mesma forma que a 

expansão do sistema de ensino permitiu o acesso de outras classes sociais além da elite 

aos ideais do nacionalismo árabe no século XIX, a expansão da internet permitiu a 

entrada de um grande número de ativistas políticos no debate público sobre os destinos 

do país, geralmente restrito aos atores políticos oposicionistas e governistas mais 

tradicionais, muitas vezes não totalmente familiarizados com as novas tecnologias. 

 Dentro desse contexto de produção textual artística e política, nossa 

narração buscou reconhecer a diversidade dentro daquilo que é considerado como um 

monolito, cristalizado em termos como “sunita” e “alauíta”, e na construção discursiva 

da rivalidade intercomunitária. Compreendemos a insuficiência dessas categorias para 

definir a participação política ou ideológica dos indivíduos em um contexto social mais 

amplo, além de colaborarem para a construção de uma imagem parcial e reducionista da 

Síria e da insurreição. A consequência é a desumanização daqueles que são envolvidos, 

e esse tipo de representação contribui para compreender equivocadamente a oposição 

síria como dividida entre os “terroristas islâmicos” e os “ingênuos”, que foram 

cooptados pelos terroristas. 

Para evidenciar nossa posição a respeito da representação dos grupos 

oposicionistas, uma menção deve ser feita a duas produções cinematográficas recentes 
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da National Film Organization. O filme A Mãe (Al-ʼUmm, 2015) é uma ficção síria, 

filmada com recursos estatais pelo diretor Bāsil al-Ḫaṭīb. Seu roteiro está centralizado 

na figura da Mãe, que está prestes a morrer sozinha em uma aldeia, e é uma óbvia 

representação nacionalista e paternalista de estado, no qual o presidente autoritário é o 

pai. Os filhos estão dispersos e, quando sabem que a Mãe vai morrer, começam a tentar 

ir para a aldeia para vê-la antes que seja enterrada. Uma das filhas, uma artista 

oposicionista, está exilada no Líbano. Quando volta para a Síria para tentar ver a Mãe 

antes que morra, é presa pela polícia. O comportamento da filha dissidente ao ser presa 

sugere o de uma menina mimada, e o do policial que a interroga lembra o de um 

professor primário ou diretor de escola. A oposição é retratada como criminosa, fugitiva 

e ingênua, e as forças de segurança são humanas, amigáveis e compreensivas. Como 

não há mulheres de ḥijāb no filme, certamente estas estão sub-representadas.  A 

representação da oposição tem a finalidade de caracterizá-la como os “inocentes 

joguetes nas mãos dos terroristas estrangeiros”. As significações que querem dizer 

“estado”, “pátria”, “regime” todas se confundem na figura da Mãe. Os filhos estão 

mortos, ou são dissidentes, ingratos e ausentes: são os sírios, especialmente aqueles que 

falam árabe – não há uma única representação dos curdos como “parte integrante do 

tecido nacional”, conforme declarou-os Baššār al-ʼAsad em 2004. A Mãe é uma 

mensagem direcionada para a oposição árabe para que desista da dissidência. Ele joga 

com a culpa do espectador, por meio de um discurso evidentemente planejado para a 

catarse nacionalista, que tem o objetivo de atingir as emoções de um público que sente 

saudades da paz da ditadura.   

Quatro Horas no Paraíso (ar-Rābiʿa bi-Tawqīt al-Fardūs, 2015) é um 

filme de ficção dirigido por Muḥammad ʿAbd al-ʿAzīz, também com recursos estatais. 

É uma coleção de histórias particulares que se entrecruzam na cidade de Damasco 

durante a guerra. Diferentemente de A Mãe, Quatro Horas... representa a oposição síria 

com mais diversidade e profundidade, guiando o espectador por histórias paralelas e 

deixando que ele construa a narrativa completa com os fragmentos dispersos de 

informação, sem nunca fazer críticas ao regime de forma direta. Uma das histórias é a 

de uma família curda sem teto: o homem, seu pai, seu filho e sua mulher, que precisa ser 

levada ao hospital por estar muito doente. Eles não têm nada de seu, além da carroça 

onde vivem e do cavalo que a puxa, que morre no meio do caminho. O homem deixa o 

idoso junto à carroça e o cavalo morto, e corre para carregar a mulher nas costas até o 

hospital. Ao chegar lá, descobre que para interná-la é necessário deixar o dinheiro, que 
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o homem não tem; ele consegue internar a mulher e deixa a criança junto com ela. 

Como garantia de que voltará com o dinheiro para pagar o exame, deixa no hospital a 

própria carteira de identidade. No hospital, no mesmo quarto da mulher curda, uma 

jovem, provavelmente com câncer, fala por meio do Skype com o marido que está na 

Arábia Saudita com o filho deles. Eles estão divorciados e ela quer ver o menino, e ele 

não permite nem mesmo pelo Skype. Mais tarde, esta jovem recebe a visita de algumas 

amigas, que serão detidas pelas forças de segurança por fazer uma manifestação-

relâmpago, ululando em um sūq de Damasco (QUATRO..., 2015).  

Quatro Horas... materializa nas histórias as demandas da oposição 

síria pacífica conforme elas se articularam antes da insurreição de 2011. Entre elas está 

a situação da mulher, a quem são negados seus direitos parentais após o divórcio, 

conforme discutido por Maktabi (2015). A ausência dos direitos curdos é representada 

no empenho da carteira de identidade, mas é representada também pela situação de 

miséria em que a família curda vive – a própria presença dos curdos no filme, que falam 

entre si em curdo, já é uma experiência subversiva, conforme notou Gauthier (2009) a 

respeito das manifestações curdas de 2004. A restrição à oposição política é 

representada pela detenção das jovens que se manifestaram pacificamente em um sūq. 

Cada uma das histórias remete às demandas da oposição que se articulou durante a 

década de 2000 a 2010 na Síria, buscando levar ao espectador uma amostra das 

dificuldades enfrentadas pelos cidadãos antes mesmo da revolução. A ficção expressa os 

outros tipos de divisão presentes na sociedade síria e que se mantêm por meio das 

relações sociais, e sobre a qual não se fala: a grave situação humanitária e o racismo que 

os curdos já viviam antes mesmo do início da insurreição, os sérios problemas de 

machismo e discriminação das mulheres, a prisão, a tortura e a morte por causa da 

opinião política. Justamente devido a esta última razão, os artistas que querem continuar 

suas atividades dentro da Síria devem ter cautela em seu discurso, para que este não seja 

associado a uma atividade oposicionista considerada subversiva, conforme ocorreu com 

ʿAlī Farzāt e ʼIbrāhīm al-Qāšūš. As metáforas presentes são muito evidentes para quem 

conhece o contexto do desenvolvimento da oposição pública ao regime durante a década 

de 2000 a 2010. O roteiro, porém, não leva a um final que ofereça esperança de 

mudança e paz para a Síria.  

O filme Quatro Horas... pode ser tomado como uma analogia para 

nossa pesquisa. Para conhecer melhor a oposição, construímos a história com os 

fragmentos dispersos de informação encontradas nas diversas fontes que defendem 
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variados pontos de vista. Cada um dos itens pesquisados trouxe uma compreensão 

particular sobre a oposição, o sectarismo religioso e a dissidência política conforme 

discutimos em nosso trabalho, e especialmente as referências filmográficas, obras 

literárias e publicações de autores residentes na Síria puderam contribuir para elaborar 

uma narrativa capaz de evidenciar uma insurreição síria que não se define pelo 

pertencimento religioso, sectário ou comunitário, e que percebe o confronto sectário 

como uma artificialidade criada para estimular as rivalidades.  

A escolha do ministério da cultura sírio de enviar este filme para a 

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo de 2015, juntamente com o filme A Mãe, 

evidencia a intenção de apresentar suas narrativas sobre o conflito, e demonstra que o 

regime valoriza tanto quanto a oposição a necessidade de produzir arte e cultura para 

veicular suas visões e ideias, dispendendo um apertado orçamento para produzir longas-

metragens durante tempos de guerra. Ao mesmo tempo, o filme Quatro Horas... 

demonstra que uma oposição pacífica ainda existe, e ainda produz suas narrativas para 

tentar disputar o espaço discursivo das narrativas sobre a insurreição, e onde o 

sectarismo religioso simplesmente inexiste. A Mãe reelabora imageticamente a maneira 

como o regime caracterizou a oposição que ousou se insurgir, utilizando a mesma 

estratégia de denunciar sua “parceria com agentes externos” e atribuindo-lhe a culpa 

pelo desmoronamento da ordem social e da unidade nacional; contudo, o regime 

também forneceu recursos para as filmagens de Quatro Horas no Paraíso. As condições 

de produção e consumo de produtos culturais na Síria em crise e sobre a Síria em crise 

constituem um interessante campo de investigação. 

Esperamos, portanto, que este estudo tenha contribuído para ampliar o 

conhecimento sobre outros aspectos da história e da cultura da Síria geralmente 

negligenciados ou tomados como menos importantes. Procuramos reunir um material 

bibliográfico e filmográfico que expressasse diferentes opiniões e ideologias para que as 

informações encontradas nas diferentes fontes pudessem se completar. Assim, 

procuramos a composição de uma narrativa que valorize diferentes visões de mundo, 

por meio de um texto informativo e que apresente capacidade de contribuir para a 

construção de um debate à altura da complexidade do tema. 
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Apêndice A – Manifesto dos 99 intelectuais da Síria
i
 

Bayān at-Tisaʿati wa Tisaʿīn Muṯaqfan Sūriyā 

Tradução MEIB para o inglês do original em árabe por Suha Mawlawi Kayal 

 

Al-Ḥayāt 

27 set. 2000 

 

Democracia e direitos humanos constituem hoje uma lingaguem 

humanitária comum, juntando e unindo as esperanças dos povos que procuram um 

futuro melhor. E mesmo se alguns países estiverem usando nosso dilema [atual] como 

meio de veicular suas visões políticas, ideias e interesses, a interação entre as nações 

não precisa necessariamente resultar em dominação e ditadura política. Foi permitido ao 

nosso povo no passado e eles serão autorizados, no futuro, a ser influenciados pela 

experiência dos outros e, ao mesmo tempo, adicionar a própria colaboração, assim 

contribuindo para sua própria distinção e abertura. 

Conforme a Síria entra no século XXI, é necessário que todos os 

cidadãos juntem forças para encarar os desafios trazidos pela paz, pela modernização e 

abertura para o mundo exterior. E por isso, nosso povo é convidado como nunca a 

participar na construção do presente e do futuro da Síria. 

Desta necessidade subjetiva, e com o objetivo de assegurar nossa 

unidade nacional, acreditando que o futuro de nosso país não pode ser ditado, sendo 

cidadãos em um sistema republicano onde todos têm o direito de se expressar 

livremente, nós, abaixo assinados, chamamos o estado a implementar as seguintes 

demandas: 

- Fim do estado de emergência e lei marcial, em vigor na Síria desde 1963, 

- Emissão de perdão público a todos os presos políticos e àqueles que são perseguidos 

por suas ideias políticas, e a permissão de retorno a todos os cidadãos deportados e 

exilados, 

- Estabelecimento de um estado de direito que reconheça a liberdade de reunião, 

liberdade de imprensa e liberdade de expressão, 

- Liberação da vida pública das leis, constrangimentos e várias formas de vigilância 

impostas sobre ela, permitindo que cidadãos expressem seus diversos interesses dentro 

de um quadro de harmonia social e competição [econômica] pacífica que permita que 

todos participem do desenvolvimento e prosperidade do país. 
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Nenhuma reforma, seja econômica, administrativa ou judicial, levará à 

segurança e estabilidade se não estiver completamente acompanhada de reforma política 

e não for implementada lado a lado com ela, porque é o único meio de ajudar nossa 

sociedade a alcançar praias pacíficas. 

 

Signatários 

1 ʿAbd al-Hādī ʿAbbās (advogado e escritor) 

2 ʿAbd al-Muʿīd al-Malūḥī (membro da Academia da Língua Árabe) 

3 ʼAnṭūn Maqdisī (escritor e pensador) 

4 Burhān Ġaliyūn (escritor e pensador) 

5 Ṣādiq Jalāl al-ʿAḍim (escritor e pensador) 

6 Mīšīl Kīlū (escritor) 

7 Ṭayb Tīzīnī (escritor e pensador) 

8 ʿAbd al-Raḥman Munīf (romancista) 

9 ʼAdūnīs (poeta) 

10 Burhān Buḫārī (pesquisador) 

11 Ḥannā ʿAbūd (escritor) 

12 ʿUmar ʼAmīrālāy (cineasta) 

13 Ḫālid Tājā (ator) 

14 Bassām Kūsā (ator) 

15 Nāʼila al-ʼAṭraš (produtora teatral) 

16 ʿAbdullah Ḥannā (pesquisador/historiador) 

17 Samīr Saʿīfān (economista) 

18 Fayṣal Darāj (pesquisador) 

19 Ḥaydar Ḥaydar (romancista) 

20 Nazīh ʼAbū ʿAfaš (poeta) 

21 Ḥasan Yūsif (romancista/jornalista) 

22 ʼUsāma Muḥammad (cineasta) 

23 Nabīl Sulaymān (romancista/crítico) 

24 ʿAbd ar-Razzāq ʿAīd (pesquisador/crítico) 

25 Jād al-Karīm al-Jabāʿī (escritor/pesquisador) 

26 ʿAbd al-Laṭīf ʿAbd al-Ḥamīd (cineasta) 

27 Samīr Ḏikrā (cineasta) 
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28 ʼAḥmad Maʿlā (artista plástico) 

29 Fāris al-Ḥilū (ator) 

30 Ḥasan ʿAbbās (pesquisador) 

31 Ḥanān Qaṣāb Ḥasan (professora universitária) 

32 Mamduḥ ʿAzzām (romancista) 

33 ʿĀdil Maḥmūd (poeta) 

34 Ḥāzim al-ʿAḍma (físico e professor universitário) 

35 Burhān Burayk (advogado) 

36 Muḥammad Raʿadūn (advogado) 

37 Yāsir Sārī (advogado) 

38 Yūsif Salmān (tradutor) 

39 Hind Maydānī (cineasta) 

40 Munḏir Maṣrī (poeta/artista plástico) 

41 ʼAḥmad Maʿayṭa (professor universitário) 

42 Wafīq Salīṭīn (professor universitário) 

43 Mujāb al-ʼImām (professor universitário) 

44 Munzir Ḥalūm (professor universitário) 

45 Mālik Salmān (professor universitário) 

46 Sāra Jamāl al-ʼAṭāsī (pesquisadora) 

47 Tawfīq Hārūn (advogado) 

48 ʿIṣām Sulaymān (médico) 

49 Jūzīf al-Laḥām (advogado) 

50 ʿAṭiyyat Masūḥ (pesquisador) 

51 Raḍwān al-Qaḍmānī (professor universitário) 

52 Nizār Ṣabūr (impressionista) 

53 Šuʿayb Ṭlaymāt (professor universitário) 

54 Ḥassān Sāmī Yūnis (cineasta/escritor) 

55 Wāḥa ar-Rāhib (cineasta/atriz) 

56 Ḥamīd al-Marʿī (consultor econômico) 

57 Rafʿat as-Suyūfī (engenheiro) 

58 Muwaffaq Nayrabiyya (escritor) 

59 Suhayl aš-Šabāṭ (professora universitária) 

60 Jamāl Šuḥayd (professor universitário) 

61 ʿUmar Kūš (escritor) 
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62 Raymūn Buṭrus (cineasta) 

63 ʼAnṭwānīt ʿAzariyya (cineasta) 

64 Najīb Nuṣayr (crítico/escritor) 

65 May Skāf (atriz) 

66 Naḍāl ad-Dibs (cineasta) 

67 Faraḥ al-Jūḫdār (arquiteta) 

68 ʼAkram Qaṭrīb (poeta) 

69 Luqmān Dayrkī (poeta) 

70 Ḥikmat Šaṭṭā (arquiteto) 

71 Muḥammad Najātī Ṭayyāra (pesquisador) 

72 Najm ad-Dīn as-Sammān (romancista) 

73 ʿAlī aṣ-Ṣalāḥ (economista/pesquisador) 

74 Ṣabāḥ al-Ḥallāq (pesquisadora) 

75 Nawāl al-Yāzijī (pesquisadora) 

76 Muḥammad al-Qāraṣlī (cineasta) 

77 Sawsan Zakzak (pesquisadora) 

78 Šawqī al-Baġdādī (poeta) 

79 Baššār Zarqān (músico) 

80 Fayāz Sāra (jornalista) 

81 Muḥammad al-Fahd (jornalista/poeta) 

82 Muḥammad Barrī al-ʿAwānī (produtor teatral) 

83 Najāt al-ʿAmūdī (educadora) 

84 ʿĀdil Zakār (médico/poeta) 

85 Muṣṭafā Ḫuḍr (poeta) 

86 Muḥammad Saīd Raṣṣāṣ (escritor) 

87 Qāsim ʿAzzāwī (poeta) 

89 Nabīl al-Yāfī (pesquisador) 

90 Tamīm Munʿim (advogado) 

91 ʼIbrāhīm al-Ḥakim (advogado) 

92 ʼAnwar al-Bunnī (advogado) 

93 Ḫalīl al-Maʿtūq (advogado) 

94 ʿAlī al-Jundī (poeta) 

95 ʿAlī Kanʿān (poeta) 

96 Muḥammad Kāmil al-Ḫaṭīb (pesquisador) 
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97 Mamdūḥ ʿAdwān (poeta) 

98 Muḥammad Malās (cineasta) 

99 Muḥammad ʿAlī al-ʼAtāsī ( jornalista) 

_________________________ 

i
 Democracy and human rights today constitute a common humanitarian language, gathering and uniting 

peoples‟ hopes in seeking a better future. And even if some countries are using our [current] predicament 

in order to pass along their political views, ideas and interests, interaction among nations need not result 

in domination and political dictation. It was allowed for our people in the past and they will be allowed in 

the future to be influenced by the experiences of others and at the same time add their own input, thereby 

developing their own distinctiveness with openness. 

As Syria enters the 21st
 century, it is in need for all of its citizens to join forces to face the challenges 

posed by peace, modernization and opening up to the outside world. And for this, our people is invited 

like no other time to participate in the making of Syria's present and future. 

From this subjective need, and in order to secure our national unity, believing that the future of our 

country cannot be dictated, being citizens in a republican system where everybody has the right to 

express themselves freely, we, the undersigned, call upon the state to implement the following demands: 

-End the state of emergency and martial law being applied in Syria since 1963, 

-Issue a public pardon to all political detainees and those who are pursued for their political ideas and 

allow the return of all deportees and exiled citizens, 

-Establish a rule of law that will recognize freedom of assembly, freedom of the press and freedom of 

expression, 

-Free public life from the laws, constraints and various forms of surveillance imposed on it, allowing 

citizens to express their various interests within a framework of social harmony and peaceful [economic] 

competition and enable all to participate in the development and prosperity of the country. 

No reforms, whether economic, administrative or judicial, will lead to security and stability if not fully 

accompanied by and [implemented] side by side with desired political reform because it is the only means 

of helping our society reach a peaceful shore. 

 

-Os nomes dos signatários foram padronizados de acordo com Jubran (2004). Profissões conforme a 

fonte.  
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Apêndice B – A Declaração de Damasco por Mudança Nacional Democrática
ii
 

ʼIʿlān Dimašq Lit-Taġayīr al-Waṭanī al-Dīmuqrāṭī 

Signatários da Declaração 

Partidos e organizações: 

Agrupamento Nacional Democrático na Síria 

at-Tajammʿu al-Waṭanī al-Dīmuqrāṭī fī Sūriyā 

Aliança Democrática Curda na Síria 

at-Taḥāluf al-Dīmuqrāṭī al-Kurdī fī Sūriyā 

Comissões para o Renascimento da Sociedade Civil 

Lajān ʼIḥyāʼ al-Mujtamaʿ al-Madanī fī Sūriyā  

Frente Democrática Curda na Síria 

al-Jabhat al-Dīmuqrāṭiyyat al-Kurdiyyat fī Sūriyā  

Partido do Futuro (Šayḫ Nawāf al-Bašīr) 

Ḥizb al-Mustaqbal 

 

Figuras nacionais: 

Riyāḍ as-Sayf  

Jawdat Saʿīd 

Dr. ʿAbd ar-Razzāq ʿAīd 

Samīr an-Naššār 

Dr Fida‟ ʼAkram al-Ḥawrānī 

Dr. ʿĀdil Zakkār 

ʿAbd al-Karīm aḍ-Ḍaḥḥāk 

Hayṯam al-Māliḥ 

Nāyf Qaysīya 

 

 

A Síria hoje está sendo sujeita a uma pressão que nunca experienciou 

antes, como resultado das políticas buscadas pelo regime, políticas que trouxeram o país 

a uma situação que chama à preocupação por sua segurança nacional e o destino de seu 

povo. Hoje a Síria está em uma encruzilhada e precisa envolver-se em uma auto-

avaliação e se beneficiar de sua experiência histórica mais do que em qualquer outro 

tempo no passado. 

O monopólio das autoridades de tudo por mais de 30 anos estabeleceu 

um regime autoritário, totalitário e faccionário [fiʼawī
98

] que levou sociedade a uma 

falta de interesse em política, com o povo perdendo o interesse nos assuntos públicos. 

Isso trouxe ao país uma destruição semelhante à representada pelo rasgamento do tecido 

social nacional do povo sírio, um colapso econômico que apresenta uma ameaça, 

exacerbando as crises de todos os tipos, além do isolamento sufocante que o regime 

trouxe para o país como resultado de suas políticas destrutivas, aventureiras e míopes 
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 derivado da palavra fiʼa, que significa “grupo, classe, seção”.  
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nos níveis árabes e regionais, especialmente no Líbano. Essas políticas foram fundadas 

em bases arbitrárias e não guiadas pelos mais altos interesses nacionais. 

Tudo isso – e muitos outros problemas – chama para a mobilização de 

todas as energias da Síria, a pátria e o povo, em uma tarefa de resgate para a mudança 

que tire o país dos moldes do estado de segurança e o leve para os moldes do estado 

político, de modo que ele tenha capacidade de aumentar sua unidade e independência, e 

de modo que seu povo tenha capacidade de segurar as rédeas de seu país e participar 

livremente no comando de seus assuntos. As transformações necessárias afetam os 

vários aspectos da vida, e incluem o estado, as autoridades e a sociedade, e guiam para a 

mudança nas políticas sírias dentro do país e fora dele. 

Tendo em vista o sentimento dos signatários de que o momento 

presente chama por um suporte nacional corajoso e responsável, que leve o país para 

fora de sua condição de fraqueza, esperando estar envenenando a presente vida política, 

e poupando-o dos perigos que apontam no horizonte, tendo em vista sua crença em uma 

linha clara e coesa na qual as várias forças da sociedade concordem, uma linha que 

projete os objetivos da mudança democrática neste estágio adquire importância especial 

no alcance de tal mudança pelo povo sírio, de acordo com sua vontade e seus interesses, 

e ajuda a evitar o oportunismo e extremismo na ação pública, os signatários chegaram a 

um acordo nas seguintes bases: 

 Estabelecer um regime democrático nacional é a abordagem básica ao 

plano para mudança e reforma política. Esta deve ser pacífica, gradual, fundada no 

acordo e baseada no diálogo e reconhecimento do outro. 

Ostracizar o pensamento totalitário e cortar todos os planos de 

exclusão, detenção e desaparecimento sob qualquer pretexto, seja este histórico ou 

realista; afastar-se da violência no exercício da ação política; e procurar prevenir e 

evitar a violência de qualquer forma ou por qualquer lado. 

Islã – que é a religião e a ideologia da maioria, com suas sublimes 

intenções, mais altos valores, e lei canônica tolerante – é o componente cultural mais 

proeminente na vida da nação e do povo. Nossa civilização árabe foi formada dentro do 

quadro de suas ideias, valores e ética e em interação com as outras culturas nacionais 

históricas em nossa sociedade, através da moderação, tolerância, e interação mútua, 

livre de fanatismo, violêcia e exclusão, ao mesmo tempo em que tem grande 

preocupação pelo respeito das crenças, cultura, e características especiais dos outros, 
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quaisquer que sejam suas afiliações religiosas, confessionais e intelectuais, e abertura 

para culturas novas e contemporâneas. 

Nenhum partido ou movimento tem o direito de reivindicar um papel 

excepcional. Ninguém tem o direito de desprezar o outro, persegui-lo, e usurpar seu 

direito de existência, expressão livre, e participação na pátria. 

Adoção da democracia como um sistema moderno que tem bases e 

valores universais, baseados nos princípios de liberdade, soberania do povo, um estado 

de instituições e a transferência do poder através de eleições livres e periódicas, 

permitindo que as pessoas responsabilizem aqueles que no poder e os alterem. 

Construir um estado moderno, cujo sistema polítíco seja baseado em 

um novo contrato social, o qual leva para uma constituição moderna e democrática que 

faz da cidadania o critério de afiliação, e adote o pluralismo, a transferência pacífica de 

poder e um estado de direito no qual todos os cidadãos desfrutem dos mesmos direitos e 

tenham os mesmos deveres, independentemente da raça, religião, etnia, secto ou clã, e 

que previna o retorno da tirania de novas formas. 

Voltar-se para todos os componentes do povo sírio, todas as suas 

tendências intelectuais e classes sociais, partidos políticos, e atividades culturais, 

econômicas e sociais, e dar-lhes a oportunidade de expressar suas opiniões, interesses e 

aspirações, e permitir-lhes participar livremente no processo de mudança. 

Garantir a liberdade dos indivíduos, grupos e minorias nacionais de se 

expressar, e salvaguardar seu papel e seus direitos culturais e linguísticos, com o estado 

respeitando e cuidando desses direitos, dentro dos limites da constituição e sob a lei. 

Encontrar uma solução democrática e justa para a questão curda na 

Síria, de uma maneira que garanta a completa igualdade dos cidadãos curdos sírios em 

relação aos outros cidadãos, no que se refere aos direitos de nacionalidade, cultura, 

aprendizado da língua nacional e os outros direitos constitucionais, políticos, sociais e 

legais nas bases da unidade do povo e do território sírio. Direitos de nacionalidade e 

cidadania devem ser restaurados àqueles que foram privados deles, e a questão deve ser 

completamente resolvida. Comprometimento com a proteção, segurança e unidade da [? 

união] nacional síria e resolução de seus problemas através do diálogo, salvaguarda da 

unidade da pátria e do povo em todas as circunstâncias, comprometimento com a 

liberação dos territórios ocupados e recuperação das Colinas do Golan, permitindo que a 

Síria execute um papel árabe e regional efetivo e positivo. 
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Abolição de todas as formas de exclusão na vida pública, pela 

suspensão da lei de emergência; e abolição da lei marcial e das cortes extraordinárias e 

todas as leis relevantes, incluindo a Lei 49/1980; liberação de todos os prisioneiros 

políticos; [permissão] de retorno seguro e honorável a todos que quiserem e todos que 

foram, voluntária ou involuntariamente, exilados, com garantias legais; e finalização de 

todas as formas de perseguição política, resolvendo as mágoas e virando uma nova 

página na história do país. 

Fortalecimento do exército nacional e manutenção de seu espírito 

profissional, mantendo-o fora do quadro do conflito político e do jogo democrático, 

confinando sua tarefa à proteção da independência do país, salvaguardando o sistema 

constitucional e defendendo a pátria e o povo. 

Liberar as organizações populares, federações, organizações sindicais 

e câmaras de comércio, indústria e agricultura da custódia do estado e da hegemonia do 

partido e da segurança. Proporcionar-lhes as condições de ação livre como organizações 

da sociedade civil. 

Lançar liberdades públicas, organizar a vida política através de uma 

lei partidária moderna, e organizar a mídia e as eleições de acordo com leis modernas 

que assegurem liberdade, justiça e oportunidades iguais a todos. 

Garantir o direito de atividade política para todos os componentes do 

povo sírio em suas afiliações sociais, nacionais e religiosas diversas. 

Enfatizar a filiação da Síria à Ordem árabe, estabelecer as mais amplas 

relações de cooperação com a Ordem árabe, reforçando os laços estratégicos, políticos e 

econômicos que levam a nação [árabe] para o caminho da unidade. Corrigir a relação 

com o Líbano, de modo que ela seja baseada na liberdade, igualdade, soberania e os 

interesses comuns dos dois povos e países. 

Observar todos os tratados e convenções internacionais e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, e buscar construir, no âmbito das Nações Unidas e em 

cooperação com a comunidade internacional, uma ordem mundial mais justa, afastando 

a agressão, com base nos princípios de paz e de interesse mútuo, no direito das nações 

de resistir à ocupação, bem como na oposição a todas as formas de terrorismo e 

violência contra civis. 

Os signatários desta Declaração acreditam que o processo de mudança 

já começou, tendo em vista que este é uma necessidade que não tolera adiamento 

porque o país precisa dele. Não é dirigida contra ninguém, mas exige o esforço de todos. 
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Aqui chamamos os cidadãos baʿaṯistas de nossa pátria e os cidadãos de vários grupos 

políticos, culturais, religiosos e confessionais para participar conosco sem hesitação ou 

apreensão, porque a mudança desejada é do interesse de todos e é temida apenas por 

aqueles envolvidos em crimes e corrupção. O processo de mudança pode ser organizado 

da seguinte forma: 

 

1. Abrir os canais para um diálogo nacional global e equitativo entre todos os 

componentes e grupos sociais, políticos e econômicos do povo sírio em todas as áreas e 

nas seguintes premissas: 

 

A necessidade por mudança radical no país e a rejeição de todas as formas de reforma 

cosmética, parcial ou circunspecta.  

 

Buscar parar a deterioração e o colapso potencial e anarquia que poderiam ser trazidos 

ao país por uma mentalidade de fanatismo, vingança, extremismo, e objeção a uma 

mudança democrática. 

 

Rejeição da mudança que é trazida do exterior, enquanto estamos plenamente cientes do 

fato e da objetividade da ligação entre o interno e o externo nos vários 

desenvolvimentos políticos que estão ocorrendo em nosso mundo contemporâneo, sem 

empurrar o país para o isolamento, aventura e posições irresponsáveis, ansiando para 

salvaguardar a independência e a integridade territorial do país. 

 

2. Encorajar iniciativas para que a sociedade retorne à política, para restaurar nas 

pessoas o interesse delas nos assuntos públicos e para ativar a sociedade civil. 

 

3. Formar várias comissões, salões, foros e órgãos localmente e em todo o país para 

organizar a atividade cultural, social, política e econômica geral e ajudá-la a 

desempenhar um papel importante no avanço da consciência nacional, dando vazão às 

frustrações, e unindo as pessoas por trás dos objetivos da mudança. 

 

4. Um acordo nacional abrangente em um programa comum e independente das forças 

da oposição, o qual guie os passos do estágio de transformação e as características da 

Síria democrática do futuro. 
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5. Pavimentar o caminho para a convocação de uma conferência nacional em que todas 

as forças que aspiram à mudança possam participar, incluindo aqueles de dentro do 

regime que aceitem participar, para estabelecer um regime nacional democrático com 

base nos acordos referidos na presente Declaração e nas bases de uma coalizão nacional 

ampla e democrática.  

 

6. Chamada para eleição de uma Assembleia Constituinte que elabore uma nova 

Constituição para o país que frustre aventureiros e extremistas, e que garanta a 

separação de poderes, salvaguarde a independência do poder judiciário, e alcance a 

integração nacional, por meio da consolidação do princípio da cidadania . 

 

7. Realização de eleições legislativas livres e honestas que produzam um regime 

nacional totalmente legítimo que governe o país de acordo com a Constituição e as leis 

que estão em vigor, e com base na opinião da maioria política e seu programa. 

 

Estes são grandes passos para o plano para a mudança democrática, 

como vemos, dos quais a Síria precisa, e aos quais seu povo aspira. É aberta a 

participação de todas as forças nacionais: partidos políticos, civis e órgãos civis, e 

figuras políticas, culturais e profissionais. O plano aceita o seu comprometimento e 

contribuição e está aberto à revisão através do aumento da coletividade do trabalho 

político e suas forças societais efetivas. 

Comprometemo-nos a trabalhar para finalizar o estágio do 

despotismo. Declaramos nossa prontidão em oferecer os sacrifícios necessários para 

este propósito, e fazer o que for necessário para permitir que o processo de mudança 

democrática decole e para construir uma Síria moderna, uma pátria livre para todos os 

seus cidadãos, salvaguardar a liberdade de seu povo e proteger a independência 

nacional. 

Damasco, 16 de outubro de 2005. 
 

____________________ 

ii
 Syria today is being subjected to pressure it had not experienced before, as a result of the policies 

pursued by the regime, policies that have brought the country to a situation that calls for concern for its 

national safety and the fate of its people. Today Syria stands at a crossroad and needs to engage in self-

appraisal and benefit from its historical experience more than any time in the past.  

The authorities' monopoly of everything for more than 30 years has established an authoritarian, 

totalitarian, and cliquish [fi'awi] regime that has led to a lack of [interest in] politics in society, with 
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people losing interest in public affairs. That has brought upon the country such destruction as that 

represented by the rending of the national social fabric of the Syrian people, an economic collapse that 

poses a threat to the country, and exacerbating crises of every kind, in addition to the stifling isolation 

which the regime has brought upon the country as a result of its destructive, adventurous, and short-

sighted policies on the Arab and regional levels, and especially in Lebanon. Those policies were founded 

on discretionary bases and were not guided by the higher national interests. 

 

All that -- and many other matters -- calls for mobilizing all the energies of Syria, the homeland and the 

people, in a rescue task of change that lifts the country out of the mold of the security state and takes it to 

the mold of the political state, so that it will be able to enhance its independence and unity, and so that its 

people will be able to hold the reins of their country and participate freely in running its affairs. The 

transformations needed affect the various aspects of life, and include the State, the authorities, and 

society, and lead to changing Syrian policies at home and abroad. 

 

In view of the signatories' feeling that the present moment calls for a courageous and responsible 

national stand, that takes the country out of its condition of weakness and waiting that is poisoning the 

present political life, and spares it the dangers that loom in the horizon, and in view of their belief that a 

clear and cohesive line on which society's various forces agree, a line that projects the goals of 

democratic change at this stage, acquires special importance in the achievement of such change by the 

Syrian people and in accordance with their will and interests, and helps to avoid opportunism and 

extremism in public action, they have reached an accord on the following bases: 

 

Establishment of a democratic national regime is the basic approach to the plan for change and political 

reform. It must be peaceful, gradual, founded on accord, and based on dialogue and recognition of the 

other. 

 

Shunning totalitarian thought and severing all plans for exclusion, custodianship, and extirpation under 

any pretext, be it historical or realistic; shunning violence in exercising political action; and seeking to 

prevent and avoid violence in any form and by any side. 

 

Islam -- which is the religion and ideology of the majority, with its lofty intentions, higher values, and 

tolerant canon law -- is the more prominent cultural component in the life of the nation and the people. 

Our Arab civilization has been formed within the framework of its ideas, values, and ethics and in 

interaction with the other national historic cultures in our society, through moderation, tolerance, and 

mutual interaction, free of fanaticism, violence, and exclusion, while having great concern for the respect 

of the beliefs, culture, and special characteristics of others, whatever their religious, confessional, and 

intellectual affiliations, and openness to new and contemporary cultures. 

 

No party or trend has the right to claim an exceptional role. No one has the right to shun the other, 

persecute him, and usurp his right to existence, free expression, and participation in the homeland. 

 

Adoption of democracy as a modern system that has universal values and bases, based on the principles 

of liberty, sovereignty of the people, a State of institutions, and the transfer of power through free and 

periodic elections that enable the people to hold those in power accountable and change them. 

 

Build a modern State, whose political system is based on a new social contract, which leads to a modern 

democratic Constitution that makes citizenship the criterion of affiliation, and adopts pluralism, the 

peaceful transfer of power, and the rule of law in a State all of whose citizens enjoy the same rights and 

have the same duties, regardless of race, religion, ethnicity, sect, or clan, and prevents the return of 

tyranny in new forms. 

 

Turn to all the components of the Syrian people, all their intellectual trends and social classes, political 

parties, and cultural, economic, and social activities, and give them the opportunity to express their 

views, interests, and aspirations, and enable them to participate freely in the process of change. 

 

Guarantee the freedom of individuals, groups, and national minorities to express themselves, and 

safeguard their role and cultural and linguistic rights, with the State respecting and caring for those 

rights, within the framework of the Constitution and under the law. 

 

Find a just democratic solution to the Kurdish issue in Syria, in a manner that guarantees the complete 

equality of Syrian Kurdish citizens with the other citizens, with regard to nationality rights, culture, 
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learning the national language, and the other constitutional, political, social, and legal rights on the 

basis of the unity of the Syrian land and people. Nationality and citizenship rights must be restored to 

those who have been deprived of them, and the file must be completely settled. 

Commitment to the safety, security, and unity of the Syrian national [? union] and addressing its 

problems through dialogue, and safeguard the unity of the homeland and the people in all circumstances, 

commitment to the liberation of the occupied territories and regaining the Golan Heights for the 

homeland, and enabling Syria to carry out an effective and positive Arab and regional role. 

 

Abolish all forms of exclusion in public life, by suspending the emergency law; and abolish martial law 

and extraordinary courts, and all relevant laws, including Law 49 for the year 1980; release all political 

prisoners; [allow] the safe and honorable return of all those wanted and those who have been voluntarily 

or involuntarily exiled with legal guarantees; and ending all forms of political persecution, by settling 

grievances and turning a new leaf in the history of the country. 

 

Strengthen the national army and maintain its professional spirit, and keep it outside the framework of 

political conflict and the democratic game, and confine its task to protecting the country's independence, 

safeguarding the constitutional system, and defending the homeland and the people. 

 

Liberate popular organizations, federations, trade unions, and chambers of commerce, industry, and 

agriculture from the custodianship of the State and from party and security hegemony. Provide them with 

the conditions of free action as civil society organizations. 

 

Launch public freedoms, organize political life through a modern party law, and organize the media and 

elections in accordance with modern laws that ensure liberty, justice, and equal opportunities for 

everyone. 

 

Guarantee the right of political work to all components of the Syrian people in their various religious, 

national, and social affiliations. 

 

Emphasize Syria's affiliation to the Arab Order, establish the widest relations of cooperation with the 

Arab Order, and strengthen strategic, political, and economic ties that lead the [Arab] nation to the path 

of unity. Correct the relationship with Lebanon, so that it will be based on liberty, equality, sovereignty, 

and the common interests of the two peoples and countries. 

 

Observe all international treaties and conventions and the Universal Declaration on Human Rights, and 

seek within the framework of the United Nations and in cooperation with the international community to 

build a more just World Order, based on the principles of peace and mutual interest, warding off 

aggression, and the right of nations to resist occupation, and to oppose all forms of terrorism and 

violence directed against civilians. 

 

The signatories to this declaration believe the process of change has begun, in view of its being a 

necessity that brooks no postponement because the country needs it. It is not directed against anyone, but 

requires everyone's efforts. Here we call on the Ba'thist citizens of our homeland and citizens from 

various political, cultural, religious, and confessional groups to participate with us and not to hesitate or 

be apprehensive, because the desired change is in everyone's interest and is feared only by those involved 

in crimes and corruption. The process of change can be organized as follows: 

 

1. Opening the channels for a comprehensive and equitable national dialogue among all the components 

and social, political, and economic groups of the Syrian people in all areas and on the following 

premises: 

 

The need for radical change in the country, and the rejection of all forms of cosmetic, partial, or 

circumspection reform. 

 

Seek to stop the deterioration and the potential collapse and anarchy which could be brought upon the 

country by a mentality of fanaticism, revenge, extremism, and objection to democratic change. 

 

Rejection of the change that is brought from abroad, while we are fully aware of the fact and the 

objectivity of the link between the internal and the external in the various political developments that are 

taking place in our contemporary world, without pushing the country toward isolation, adventure, and 

irresponsible stands, and anxiousness to safeguard the country's independence and territorial integrity. 
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2. Encourage initiatives for the return of society to politics, restore to the people their interest in public 

affairs, and activate civil society.  

 

3. Form various committees, salons, forums, and bodies locally and throughout the country to organize 

the general cultural, social, political, and economic activity and to help it in playing an important role in 

advancing the national consciousness, giving vent to frustrations, and uniting the people behind the goals 

of change. 

 

4. A comprehensive national accord on a common and independent program of the opposition forces, 

which charts the steps of the stage of transformation and the features of the democratic Syria of the 

future. 

 

5. Pave the way for convening a national conference in which all the forces that aspire to change may 

participate, including those who accept that from among the regime, to establish a democratic national 

regime based on the accords mentioned in this declaration, and on the basis of a broad and democratic 

national coalition. 

 

6. Call for the election of a Constituent Assembly that draws up a new Constitution for the country that 

foils adventurers and extremists, and that guarantees the separation of powers, safeguards the 

independence of the judiciary, and achieves national integration by consolidating the principle of 

citizenship. 

 

7. Hold free and honest parliamentary elections that produce a fully legitimate national regime that 

governs the country in accordance with the Constitution and the laws that are in force, and on the basis 

of the view of the political majority and its program. 

 

These are broad steps for the plan for democratic change, as we see it, which Syria needs, and to which 

its people aspire. It is open to the participation of all the national forces: political parties, civilian and 

civil bodies, and political, cultural, and professional figures. The plan accepts their commitments and 

contribution, and is open to review through the increase in the collectivity of political work and its 

effective societal forces. 

 

We pledge to work to end the stage of despotism. We declare our readiness to offer the necessary 

sacrifices for that purpose, and to do all what is necessary to enable the process of democratic change to 

take off, and to build a modern Syria, a free homeland for all of its citizens, safeguard the freedom of its 

people, and protect national independence. 

 

Damascus, 16 October 2005. 
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