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O advogado norte-americano Robert 

Kennedy Júnior recordava, num 

artigo escrito há seis meses, alguns 

factos que é útil relembrar agora. 

Na Síria, a batalha pelo controlo da 

cidade de Alepo é extremamente 

violenta, encurralando centenas de 

milhar de civis. Desde há mais de 

cinco anos, a guerra na Síria 

provoca quotidianamente massacres 

e destruições, com o anúncio de 

vitórias de um “campo” e de contra-

ofensivas do outro. Esta guerra – 

alimentada pelas grandes potências 

(EUA e Rússia), pelos vendedores 

de material bélico da União 

Europeia, tal como pelas 

monarquias do Golfo Pérsico, pelo 

Estado de Israel ou pela Turquia, 

todos procurando defender e consolidar os seus próprios interesses – não é a das forças do progresso contra 

as da ditadura, como nos é apresentada, de forma caricatural, pelos órgãos da Comunicação Social às suas 

ordens. 

 

Mas, quem é que ainda pode considerar que a intervenção dos EUA – apoiada pelo Governo francês – tem 

motivos puramente humanitários, objectivos pacifistas e, mais geralmente, que se trata de uma guerra anti-

terrorista? A fim de lançar luz sobre o que está em jogo na guerra na Síria e o lugar que nela ocupam os 

grupos para-militares da “Jihad islâmica”, reproduzimos alguns extratos de um artigo, redigido em Fevereiro 

de 2016 (1) por Robert Kennedy Júnior, filho do senador dos EUA assassinado em 1967. 

Robert Kennedy Júnior é apoiante de Hillary Clinton e o seu argumentário visa, essencialmente, denunciar a 

política desenvolvida pelos Republicanos no Médio-Oriente, desculpando Barack Obama... sem se esquecer 

de reafirmar o seu apoio ao Estado israelita. 

Tendo feito este enquadramento, acrescentemos que os factos fornecidos por Kennedy – para sustentar a sua 

própria argumentação política – esclarecem a situação existente no terreno na Síria, em que tudo aponta para 

que ela só se possa agravar. 

 

(1) Artigo publicado no site da Internet dos EUA de informações políticas politico.com. 

 



Uma guerra para controlar o comércio dos hidrocarbonetos 

 
Para Kennedy, «a nossa guerra 

contra Bachar al-Assad não 

começou com as manifestações civis 

pacíficas em 2011. Ela começou 

bastante antes, em 2000, quando o 

Qatar propôs a construção – através 

da Arábia Saudita, da Jordânia, da 

Síria e da Turquia – de um gasoduto 

com 1500 km de comprimento e um 

custo de 10 mil milhões de dólares.» 

Ainda segundo Kennedy, «o Qatar 

partilha com o Irão os campos de 

gás de South Pars/North Dome, a maior reserva de gás natural do mundo. O embargo comercial mundial 

proibiu o Irão, até recentemente, de vender gás ao estrangeiro. Ao mesmo tempo, o gás do Qatar só pode 

ser entregue nos mercados europeus se for liquefeito e transportado por via marítima, uma via que 

restringe os volumes transportáveis e acresce consideravelmente os custos. 

O gasoduto previsto teria ligado directamente o Qatar aos mercados de energia europeus, através de 

terminais de redistribuição na Turquia, que arrecadaria chorudas comissões de trânsito.  

O gasoduto turco-qatari teria conferido aos reinos sunitas do Golfo Pérsico uma predominância decisiva 

nos mercados mundiais de gás natural e reforçado o Qatar, o aliado que está mais próximo dos EUA no 

mundo árabe. 

Existem duas bases militares dos EUA no Qatar, tal como é lá que está o Alto Comando dos EUA no Médio-

Oriente. 

Robert Kennedy Júnior precisa que «a UE, que importa 30% do seu gás da Rússia, também desejava 

ardentemente este gasoduto, o qual iria propiciar aos seus membros uma energia barata e a teria aliviado 

da influência económica e política sufocante de Vladimir Poutine». 

Contudo, Kennedy esquece-se de precisar que a construção do gasoduto iria ser entregue, essencialmente, a 

empresas dos EUA deste sector. 

 

O “Jihadismo”… produto da política dos EUA de desestabilização dos Estados 

Kennedy recorda, no seu artigo, que «muito antes da nossa ocupação do Iraque (…) a CIA tinha alimentado 

um Jihadismo violento, utilizando-o como arma em período de Guerra Fria e levando ao degradar das 

relações diplomáticas entre os EUA e a Síria», desde a década de 1950. O autor relata, detalhadamente, as 

operações da CIA na maior parte dos países do Médio-Oriente, com vista ao derrube dos governos que 

manifestavam veleidades de independência a respeito dos EUA. 

Kennedy recorda que, ao mesmo tempo que a CIA fornecia armas (e, nomeadamente, anthrax a Saddam 

Hussein), também «fornecia, ilegalmente, ao Irão – adversário de Saddam – milhares de mísseis anti-

tanque e anti-aéreos para combater o Iraque». 

Ele precisa que «segundo o WikiLeaks, em 2009 – pouco depois de Bachar al-Assad ter rejeitado o gasoduto 

qatari – a CIA começou a financiar grupos de oposição na Síria. É importante notar que foi bastante antes 

do levantamento contra Assad (…). Documentos dos Serviços de Informação sauditas, publicados pelo 

WikiLeaks, mostram que, em 2012, a Turquia, o Qatar e a Arábia Saoudita armavam, treinavam e 

financiavam combatentes jihadistas sunitas radicais da Síria, do Iraque e de outros países para derrubar o 

regime de Assad, aliado dos chiitas. O Qatar – que foi o que mais lucrou com o negócio – investiu 3 mil 

milhões de dólares na criação da insurreição e convidou o Pentágono a treinar insurrectos nas bases dos 

EUA no Qatar. Segundo um artigo de Seymour Hersh, de Abril de 2014, as entregas de armas da CIA eram 

financiadas pela Turquia, a Arábia Saudita e o Qatar.» 

«De facto, muitos dos combatentes do Estado islâmico – assim como os seus chefes – são em simultâneo os 

sucessores ideológicos e os herdeiros das organizações jihadistas que a CIA apoiou há mais de trinta anos, 

da Síria ao Egipto, passando pelo Afeganistão e pelo Iraque. 



Antes da invasão dos EUA, a al-Qaeda não existia no Iraque de Saddam Hussein. O presidente George W. 

Bush destruiu o Governo laico de Saddam.» Depois Kennedy recorda o resultado da política levada a cabo 

pelo Pró-Consul dos EUA no Iraque, Paul Bremer: «Bremer instalou os chiitas no poder e baniu o partido 

dirigente Baas, de Saddam, despedindo cerca de 700 mil personalidades políticas e funcionários públicos – 

na sua maioria sunitas – dos ministros aos professores do Ensino primário. Em seguida, dispersou o 

Exército de 380 mil soldados, 80% dos quais eram sunitas. As acções de Bremer destituíram um milhão de 

sunitas iraquianos da sua graduação, retirando-lhes as suas posses, a sua riqueza e o seu poder; foi assim 

abandonada  uma classe desesperada de sunitas furiosos, educados, competentes, treinados, fortemente 

armados e não tendo grande coisa a perder. A insurreição sunita foi baptizada al-Qaeda no Iraque (AQI). A 

partir de 2011, os nossos aliados financiaram a invasão da Síria pelos soldados da AQI.» 

 

 

Alguns dados sobre a venda de armas 

e as consequências das guerras geradas para as “consumir” 

 

 

Washington conclui um novo contrato de armamento com a Arábia Saudita 
 

Segundo notícia da Agência France Press (AFP, 9 de Agosto 

de 2016), os EUA vão vender ao seu aliado saudita mais de 

150 tanques e centenas de metralhadoras pesadas: um contrato 

de mais de mil milhões de dólares, divulgado no dia em que a 

coligação árabe, comandada pela Arábia Saudita, retomou os 

seus ataques no Iémen. 

A Administração dos EUA congratulou-se porque este 

contrato «permite melhorar a segurança de um parceiro 

regional estratégico, que continua a ser um actor líder para a 

estabilidade política e o progresso económico do Médio-

Oriente». 

 

Novos bombardeamentos mortíferos no Iémen 
 

Também de acordo com a AFP (15 de Agosto de 2016), 

«ataques aéreos da aviação da coligação árabe  

(dirigida pela Arábia Saudita), aliada do poder no Iémen, 

atingiram esta 2ª feira um hospital, provocando 6 mortos e 20 

feridos, segundo os rebeldes. No sábado, 13 de Agosto, 

ataques da coligação tinham atingido uma escola, matando 10 crianças. Desde 2015, a guerra no Iémen já 

fez 6400 mortos e 30 mil feridos.» 

 

O volume de negócios dos trusts (1) da indústria de armamento em forte alta 
 

Segundo o Instituto de Investigação sobre a Paz de Estocolmo (Sipri), as despesas militares mundiais 

aumentaram um terço em 10 anos, atingindo cerca de 1700 mil milhões de dólares em 2014. Em particular, 

elas aumentaram dois terços no Próximo-Oriente, tal como na Ásia Oriental.  

O volume da venda de armas, no decurso dos últimos cinco anos, é «o mais importante desde o final da 

Guerra Fria», precisa o Sipri. 

As empresas dos EUA ocupam o primeiro lugar da venda de armas no período de 2011-2015, tendo captado 

um terço (32,8 %) do mercado mundial (era 29% no período de 2005-2009). 

A Rússia ocupa a segunda posição, com 25,3% do mercado. A França, com 5,6% do mercado, encontra-se 

na quarta posição. 

A Arábia Saudita e os Emiratos Árabes Unidos encontram-se entre os principais compradores. 



A indústria da guerra é dominada por seis empresas dos EUA, que – com os seus concorrentes russos e 

europeus – produzem, sem ruptura de stocks, as bombas, as diversas munições e todas as armas que 

alimentam as guerras no mundo inteiro… propiciando lucros fabulosos a uma pequeníssima minoria. 

 

(1) Agrupamentos de empresas constituídos para dominar o mercado e diminuir a concorrência. 

 


