
Iraque 
Mossul deliberadamente transformada em campo de ruínas (1) 
 

 
 

Foi seguramente a parte ocidental de Mossul e o seu centro histórico que sofreram a maior destruição. 

 

As armas de destruição massiva da 

coligação militar dirigida pelo Exército dos 

EUA acompanhando as forças iraquianas – com 

a participação zelosa da França – 

transformaram Mossul, a segunda maior cidade 

do Iraque, num vasto campo de ruínas. A 

aviação francesa efectuou 1307 ataques aéreos 

no Iraque e na Síria desde Setembro de 2014, 

tendo sido 600 deles realizados nesta batalha de 

Mossul, assim como 1200 missões com cargas de 

artilharia. 

 

O objectivo era desalojar os militantes da 

organização Estado islâmico (EI, cujo acrónimo é 

Daesh). Todos os meios militares – oficialmente 

designados como «convencionais» – foram 

mobilizados para atingir este objectivo. 

Segundo um estudo da ONU, realizado a 

partir de imagens de satélites, um terço da parte 

velha da cidade – o que corresponde a 5 mil 

edifícios – foi destruído pelos bombardeamentos 

das três últimas semanas. Mais de 10 mil edifícios 

foram danificados ou destruídos no resto da cidade, 

em especial a oeste do Tigre (o rio que atravessa a 

cidade) onde estavam concentrados os combatentes 

do EI. 

Os testemunhos dos que escaparam aos 

ataques são elucidativos. Eles descrevem as suas 

casas – imóveis bombardeados enquanto as suas 

famílias e as dos seus vizinhos ainda lá 

permaneciam; falam de feridos deixados sem 

cuidados, de vítimas encurraladas nos escombros 

que ninguém tinha capacidade para resgatar, e de 

cadáveres em putrefacção. 

 

Segundo um Relatório da Amnistia 

Internacional, «as forças iraquianas e as da 

coligação dirigida pelos EUA (…) continuaram a 

utilizar armas explosivas e imprecisas, com um 

largo campo de acção, em zonas urbanas 

densamente povoadas». 

Tatava-se de uma escolha deliberada. Para 

o jornalista britânico Patrick Cockburn, que estava 

em Mossul, «mesmo quando as bombas atingiam 

os seus alvos, na maior parte das vezes elas 

matavam mais civis que combatentes do EI». 

A barbárie do EI – tal como os grupos 

designados como jihadistas, incluindo os rebeldes 

«moderados» pró-americanos – não tem nada a 

invejar à dos «libertadores». Mossul, que conta 

oficialmente 3 milhões de habitantes, deixa 

centenas de milhares de resgatados no estado de 

refugiados no seu próprio país, sem a mínima 



esperança de poderem voltar ao seu domicílio 

destruído, sem qualquer perspectiva de 

reconstrução a breve prazo. 

Seis meses após a «libertação» da zona Este 

de Mossul, o fornecimento de electricidade 

continua sem ser restabelecido, e os funcionários 

públicos – a começar pelos 

professores – continuam sem 

receber qualquer salário. Entre 

Fevereiro e Junho de 2017, 

cerca de 6 mil civis foram 

mortos em Mossul pelos 

bombardeamentos dos 

«aliados». 

A coligação militar 

dirigida pelo Exército dos 

EUA justificava, até agora, a 

sua existência com base no 

objectivo de «libertar» Mossul do Estado islâmico. 

Mas, acabado o «trabalho», o potentado 

americano acaba de anunciar que 5 mil dos seus 

soldados deverão continuar lá. Sem dúvida para 

afastar a presença do Irão, que tem assumido uma 

parte activa na luta contra o EI no Iraque e qui 

considera ter desempenhado um papel na 

«libertação» de Mossul. 

Sem dúvida também para acompanhar 

mercado da reconstrução imobiliária (700 milhões 

de dólares somente para a cidade de Mossul). 

Desde a primeira guerra do Golfo, em 1993, todas 

as coligações, todas as 

alianças, todas as partes em 

presença – seguindo o 

objectivo dos EUA de 

pulverizar o Iraque como 

nação para melhor pilhar as 

suas riquezas – tornaram num 

inferno a vida do povo 

iraquiano. 

A erradicação do 

Daesh é mais um episódio da 

guerra sem fim contra os povos 

da região do Médio-Oriente. 

Esta guerra – que, a cada nova ofensiva, 

acentua a crise de dominação nas cúpulas do 

imperialismo norte-americano – mantém essa 

região com o medo permanente do futuro imediato 

e visa destruir qualquer perspectiva democrática. 

 

------------------------- 

 

(1) Transcrevemos de Informations ouvrières – Informações operárias, o semanário do Partido 

Operário Independente, de França – edição nº 462, de 19 de Julho de 2017, esta análise de François 

Lazar sobre o arrasamento de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque. 

 

 

«Havia muito poucos 

combatentes do EI na nossa 

vizinhança, mas foram largadas 

muitas bombas sobre eles... 

Foram contados aqui 600 a mil 

mortos causados pelos 

bombardeamentos.» 

(Testemunho de um habitante de Mossul, 

citado pelo jornalista Patrick Cockburn.) 


