
 
As manobras das grandes potências na Síria (1) 

 
A batalha de Alepo ocupa as primeiras páginas dos meios de Comunicação Social. Será por causa das 
atrocidades cometidas sobre as populações civis? 
 
Na sua última conferência de imprensa, a 16 de Dezembro, Barack Obama foi formal: «A responsabilidade de toda 
esta brutalidade está num único lado – o regime de Assad e os seus aliados, a Rússia e o Irão, e este sangue e estas 
atrocidades estão nas suas mãos.» 

Portanto, os grupos «rebeldes» (isto é, pró-americanos), a Turquia, a Arábia Saudita, a França, o Reino Unido e os 
próprios EUA não têm nenhuma responsabilidade no caos actual? Nas diversas entrevistas de especialistas, pudemos 
ler recentemente as explicações de Bertrand Badie, professor em Sciences Po (Le Parisien , 10 de Dezembro), 
recordando que «o movimento iniciado em Março de 2011 está alicerçado numa revolta contra o poder, rapidamente 
alimentada pela repressão de Damas  (a capital da Síria – NdT). Mas não se pode negar que estes movimentos 
populares tenham sido apoiados, ou mesmo organizados, por milícias armadas por potências regionais, tais como a 
Arábia Saudita ou a Turquia.» 

É forçoso constatar, uma vez mais, que a opinião e a indignação de circunstância dos “grandes” deste mundo – a 
começar pelas do Presidente da República, François Hollande – seguem uma dada orientação política. É forçoso 
constatar que mesmo a imprensa israelita expressou a sua emoção perante o destino dos habitantes de Alepo! 

A realidade é que, actualmente, as bombas americanas, russas, sírias, francesas,… devastam a Síria e o Iraque, e 
matam civis sem qualquer distinção. Em Alepo, os grupos “rebeldes” arrasaram, durante meses, os bairros cuja 
população tinha ficado do lado do regime sírio. Os outros bairros – sob influência do Daesh – foram arrasados pela 
aviação russa e síria. Os números referentes ao detalhe dos massacres e dos assassinatos são dificilmente verificáveis. 
Eles mostram, sobretudo, que a guerra em curso – como todas as guerras – não tem qualquer piedade para com os 
civis. Devido à crise da Administração dos EUA, todos procuram agir em defesa dos interesses que lhes são próprios. 
A Arábia Saudita, aliada dos EUA, financia milícias islamitas; Israel bombardeia, na Síria, as milícias libanesas do 
Hezbollah que lutam contra o Daesh; tanto o Irão como a Rússia fizeram-se convidar para o conflito armado. É um 
verdadeiro imbróglio. 

Ao mesmo tempo, a Turquia – que é um peso-pesado da NATO e aliada histórica do imperialismo norte-americano no 
Médio-Oriente – procura eliminar todos os bastiões territoriais curdos que possam constituir-se e prossegue a sua 
guerra contra as forças curdas enquadradas, armadas e financiadas pelos EUA (forças que também combatem o Estado 
Islâmico – Daesh), fazendo incursões no norte da Síria e do Iraque. A 14 de Dezembro, o ministro russo dos Negócios 
Estrangeiros, Sergueï Lavrov, garantia que a cooperação com a Turquia, na crise síria, era «mais eficaz que as 
discussões com os EUA».  Isto é, devido à crise da Administração dos EUA, cada um toca a sua própria partitura.  

Putine declarou, a 16 de Dezembro, que estava a trabalhar estreitamente com o Presidente turco, Erdogan, para a 
organização de conversações para a paz na Síria, visando conseguir um cessar-fogo durável à escala nacional. O 
assassinato do Embaixador russo na Turquia surge no momento oportuno para pôr em causa o Acordo Turquia-Rússia. 
A quem serve o crime? 

Paralelamente aos propósitos de Obama que referimos acima, Trump declarou pelo seu lado: «Assad é mau, mas a 
oposição poderia ser pior.»  A crise na cúpula da potência norte-americana – que se agravou com a eleição 
presidencial – faz com que todos os analistas estejam na expectativa. 

A Administração dos EUA decidiu, de facto , passar para as mãos da Rússia e da Turquia a gestão directa da situação 
na Síria, ao mesmo tempo que continua a sua venda massiva de armas à Arábia Saudita – que bombardeia 
quotidianamente o Iémen – longe das lições de moral dadas a nível internacional. 

  

(1)  Artigo da autoria de François LAZAR, traduzido de Informations ouvrières  – Informações operárias, o semanário do 
Partido Operário Independente, de França – edição nº 433, de 21 de Dezembro de 2016. 

 

 


