
 

SÍRIA 

Uma nova repartição dos papéis das grandes potências? 

A retoma de Alep pelo regime sírio – graças ao empenhamento massivo da Rússia – e a eleição de 

Trump assinalam uma nova fase na crise que dilacera a Síria há quase seis anos. 

Acabou de realizar-se, a 25 de Janeiro, uma nova Conferência internacional sobre a situação na Síria, desta 

vez em Astana, no Cazaquistão. 

Convocada pela Rússia, o Irão e a Turquia, ela contou com a participação de representantes do Governo 

sírio (apoiado pela Rússia e pelo Irão) e das organizações paramilitares ditas “moderadas” (controladas pela 

Turquia), portanto com excepção do Daesh (“Estado islâmico”) e das estruturas que ele controla. 

A Declaração final da Conferência não foi subscrita nem pelos representantes do regime sírio, nem pelos dos 

grupos armados; contudo, ela adoptou um “mecanismo” de vigilância e de controlo do cessar-fogo em vigor 

entre estes protagonistas. Note-se que, mesmo durante a Conferência, continuaram os afrontamentos 

armados entre os grupos rivais. Segundo a Agência Reuters, no dia seguinte à Conferência, o grupo Jaish al-

Mujahidin – membro do Exército sírio livre – foi totalmente destruído pela Frente al-Nosra (nova 

designação da al-Qaeda). Pelo seu lado, o povo sírio – que luta pela própria sobrevivência – continua sem 

ser consultado sobre estas tortuosas negociações. 

A Rússia, que ocupa o porto de Tartous – a sua única ligação directa ao Mediterrâneo – e uma base aérea em 

Lattaquié, é a única potência que tem capacidade para assegurar os seus próprios interesses na Síria, sem 

precisar de intermediários. A Conferência de Astana – realizada na presença do Embaixador dos EUA no 

Cazaquistão, que lhe deu o seu aval – marca a tomada a cargo (pela Rússia), em lugar dos EUA, da 

manutenção da ordem na Síria. 

Por outro lado, a Turquia declarou – aquando do Fórum de Davos – que voltava atrás no seu objectivo de 

tirar Assad do poder. O vice-Primeiro ministro turco foi muito claro: “Devemos ser pragmáticos e realistas 

(…); a situação no terreno mudou drasticamente e a Turquia não pode continuar sempre a insistir numa 

solução sem Assad.” Em contrapartida desta tomada de posição, a Turquia conseguiu que nenhuma força 

dos Curdos sírios estivesse presente em Astana. 

Estas novas relações entre as potências que intervêm na Síria representam uma viragem em relação à política 

seguida na era de Obama. Com efeito, os EUA forneceram nos últimos anos uma quantidade considerável de 

armas à oposição síria (que permitiram a manutenção da guerra civil) e também tinham dado primazia ao 

“Estado islâmico” para enfraquecer o Estado sírio – como o confessou John Kerry (o ex-ministro dos 

Negócios Estrangeiros dos EUA), numa gravação tornada pública pelo Wikileaks. 

Na fase actual, a política de Trump para a Síria tem essencialmente um objectivo. Segundo o Wall Street 

Journal, lo novo presidente dos EUA acaba de publicar um decreto, direccionado para o Pentágono e o 

Departamento de Estado (responsável pelas relações internacionais dos EUA), encomendando-lhes a 

elaboração de um plano para serem criadas “zonas de segurança” (na Síria) para civis que procuram fugir do 

país. 

Para Trump, trata-se de reforçar o empenho militar dos EUA na gestão local dos fluxos de migrantes sírios, 

a fim de os impedir de saírem do país. Milhões de sírios tiveram que deixar as suas residências para fugir 

dos combates. Mais de um quarto da população síria – ou seja, entre 5 e 6 milhões de indivíduos – já fugiu 

do país, principalmente para a Turquia. Tratar-se-ia, agora, de meter – em campos vigiados directamente 

pelo Exército dos EUA – os novos candidatos à fuga. 

 


