
1983 Documento da CIA revela plano para 
destruir Síria, prevê crise atual 

Por Tyler Durden 
Global Research, 11 de abril de 2017  
ZeroHedge 10 de abril de 2017 

URL deste artigo:  
http://www.globalresearch.ca/1983-cia-document-reveals-plan-to-destroy-syria-foreshadows-current-
crisis-2/5584486 

 
Profeticamente prenunciando a crise atual (e aparente plano de ação), documentos 

vazados da CIA do reinado do pai de Bashar al-Assad na década de 1980 mostram um 

plano de Washington Deep State a coalescer para "trazer músculos reais para enfrentar 

a Síria", derrubando seu líder Favorável a um que seja adequad às exigências dos EUA), 

rompendo os laços com a Rússia (seu principal traficante de armas) e abrindo caminho 

para um oleoduto e gasoduto de Washington. 

 

Como o Brandon Turbeville de ActivistPost.com detalhou (apenas um dia antes de 

Trump destravar seus Tomahawks), como a crise síria entra no seu sexto ano, o governo 

de Donald Trump está olhando mais e mais, como o governo de Obama, todos os 

dias. Com o regime Trump recusando-se a abrir um diálogo útil com a Rússia a respeito 

da Síria, seu óbvio posicionamento anti-iraniano e pró-Israel e o apoio a um muito 

questionável plano de "zona segura" para a Síria, as probabilidades de uma política 

racional dos EUA em relação à Síria tem probabilidades mais baixas de existência à 

medida que o tempo avança. 
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No entanto, apesar do facto de que a administração Trump aparentemente está prestes a 

continuar a guerra de agressão do governo Obama contra o povo da Síria, um exemplo 

de transição perfeita, também deve ser lembrado que o plano para destruir a Síria 

não começou com Obama, mas Com a administração Bush. 

 

Mesmo agora, à medida que o mundo aguarda a continuação da guerra síria através de 

uma administração democrática e republicana, a génese dessa guerra remonta 

ao governo republicano de Bush , demonstrando que existe de facto uma agenda 

abrangente e uma infra-estrutura abrangente de um estado profundo oligárquico com a 

intenção de avançar independentemente de qual partido esteja aparentemente no poder. 

 

Como o jornalista Seymour Hersh escreveu em seu artigo, " The Redirection", 

 

Para minar o Irão, que é predominantemente xiita, o governo Bush decidiu, de 

facto, reconfigurar suas prioridades no Oriente Médio. No Líbano, a Administração 

tem cooperado com o governo da Arábia Saudita, que é sunita, em operações clandestinas 

destinadas a enfraquecer o Hezbollah, a organização xiita apoiada pelo Irão. Os EUA 

também participaram em operações clandestinas destinadas ao Irão e sua aliada 

Síria. Um subproduto dessas atividades tem sido o reforço de grupos extremistas sunitas 

que defendem uma visão militante do Islão e são hostis à América e simpatizantes da Al 

Qaeda. 

 

"Grupos extremistas que defendem uma visão militante do Islão" que são "hostis à 

América e simpatizantes da Al-Qaeda" são a definição dos chamados "rebeldes" 

soltos na Síria em 2011. Do mesmo modo, o facto de que tanto o Irão como O 

Hezbollah, que é inimigo natural da Al-Qaeda e de grupos radicais sunitas, está 

envolvido na batalha contra o ISIS e outras organizações terroristas relacionadas na Síria, 

prova a exatidão do artigo em outro nível. 

 

Hersh também escreveu: 

 

A nova política americana, em seus grandes contornos, foi discutida publicamente. Em 

depoimento perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado em janeiro, a 
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secretária de Estado Condoleezza Rice disse que há "um novo alinhamento estratégico 

no Oriente Médio", separando "reformistas" e "extremistas"; Ela apontou para os estados 

sunitas como centros de moderação e disse que o Irão, a Síria e o Hezbollah estavam "do 

outro lado dessa divisão". (A maioria sunita da Síria é dominada pela seita Alawi.) O 

Irão e a Síria, disse ela, "Fizeram sua escolha e sua escolha é desestabilizar". 

 

Algumas das táticas principais do redireccionamento não são públicas, no entanto. As 

operações clandestinas foram mantidas em segredo, em alguns casos, deixando a 

execução ou o financiamento para os sauditas, ou encontrando outras maneiras de 

contornar o processo normal de apropriações do Congresso, disseram funcionários atuais 

e antigos próximos à Administração. 

. . . . . . 

Desta vez, o consultor do governo dos Estados Unidos disse-me que Bandar e outros 

sauditas asseguraram à Casa Branca que "manterão um olhar muito atento sobre os 

fundamentalistas religiosos. Sua mensagem para nós foi 'Nós criamos esse movimento, 

e podemos controlá-lo.' Não é que não queremos que os salafistas lancem bombas; É a 

quem eles jogam no Hezbollah, Moqtada al-Sadr, no Irão e nos sírios, se continuarem a 

trabalhar com o Hezbollah e o Irão". 

. . . . . . 

Em quarto lugar, o governo saudita, com a aprovação de Washington, forneceria 

fundos e ajuda logística para enfraquecer o governo do presidente Bashir Assad, da 

Síria. Os israelenses acreditam que colocar essa pressão sobre o governo Assad a tornará 

mais conciliatória e aberta a negociações. A Síria é um importante canal de armas para o 

Hezbollah. 

. . . . . 

Em janeiro, depois de uma explosão de violência em Beirute envolvendo partidários do 

governo de Siniora e do Hezbollah, o príncipe Bandar voou para Teerão para discutir o 

impasse político no Líbano e reunir-se com Ali Larijani, o negociador iraniano sobre 

questões nucleares. De acordo com um embaixador do Oriente Médio, a missão de 

Bandar - que o embaixador disse foi endossada pela Casa Branca - também tinha como 

objetivo "criar problemas entre os iranianos e a Síria". Houve tensões entre os dois países 

sobre as conversas sírias com Israel e o objetivo dos sauditas era incentivar uma 



violação. No entanto, o embaixador disse: "Não deu certo. Síria e Irão não vão trair um 

ao outro. A abordagem de Bandar é muito improvável para ter sucesso." 

. . . . . . 

A Irmandade Muçulmana Síria, ramo de um movimento radical sunita fundado no Egito 

em 1928, envolveu-se em mais de uma década de violenta oposição ao regime de Hafez 

Assad , pai de Bashir. Em 1982, a Irmandade tomou o controlo da cidade de 

Hama; Assad bombardeou a cidade por uma semana, matando entre seis mil e vinte mil 

pessoas. A adesão à Fraternidade é punível com a morte na Síria. A Irmandade é também 

um inimigo declarado dos EUA e de Israel. No entanto, Jumblatt disse: "Nós dissemos a 

Cheney que a ligação básica entre o Irão e o Líbano é a Síria - e para enfraquecer o Irão 

você precisa abrir a porta para uma efetiva oposição síria". 

. . . . . 

Há evidências de que a estratégia de redireccionamento da Administração já beneficiou 

a Irmandade. A Frente de Salvação Nacional da Síria é uma coalizão de grupos de 

oposição cujos membros principais são uma fação liderada por Abdul Halim 

Khaddam , ex-vice-presidente sírio que desertou em 2005, e a Irmandade. Um ex-oficial 

de alto escalão da CIA disse-me: "Os americanos deram apoio político e financeiro. Os 

sauditas estão assumindo a liderança com o apoio financeiro, mas há envolvimento 

americano." Ele disse que Khaddam, que agora vive em Paris, estava recebendo dinheiro 

da Arábia Saudita, com o conhecimento da Casa Branca. (Em 2005, uma delegação dos 

membros da Frente reuniu –se com funcionários do Conselho de Segurança Nacional, 

segundo relatos da imprensa. 

Hersh também falou com o xeque Hassan Nasrallah, líder da milícia libanesa xiita, 

Hezbollah. Em relação à estratégia ocidental contra a Síria, ele relatou: 

 

Nasrallah disse que acreditava que a América também queria trazer a partição do 

Líbano e da Síria. Na Síria, disse ele, o resultado seria empurrar o país "para o caos 

e batalhas internas como no Iraque". No Líbano, "Haverá um estado sunita, um 

estado alawi, um estado cristão e um estado druso". Nasrallah disse-me que 

suspeitava que um dos objetivos do bombardeio israelense no Líbano no verão passado 

era "a destruição de áreas xiitas e o deslocamento de xiitas do Líbano", disse ele, "não 

sei se haverá um Estado xiita". A ideia era mandar os xiitas do Líbano e da Síria fugir 



para o sul do Iraque", que é dominado por xiitas. "Eu não tenho certeza, mas eu cheiro 

isso", disse ele. 

 

A divisão deixaria Israel cercado de "pequenos estados tranquilos", disse ele. "Posso 

assegurar-vos que o reino da Arábia Saudita também será dividido, e a questão chegará 

aos estados norte-africanos. Haverá pequenos estados étnicos e confessionais", disse 

ele. "Em outras palavras, Israel será o estado mais importante e mais forte de uma região 

que foi dividida em estados étnicos e confessionais que estão de acordo um com o 

outro. Este é o novo Oriente Médio." 

 

No entanto, embora até mesmo as conexões entre os planos para destruir a Síria e 

a administração Bush sejam geralmente desconhecidas, o que é ainda menos 

conhecido é o facto de que existia um plano para destruir a Síria já em 1983. 

 

Documentos contidos nos Arquivos Nacionais dos EUA e elaborados pela CIA revelam 

um plano para destruir o governo sírio há décadas. Um desses documentos intitulado 

"Trazendo o verdadeiro músculo enfrentar a Síria ", escrito pelo oficial da CIA, 

Graham Fuller, é particularmente esclarecedor. Neste documento, Fuller escreveu: 

 

A Síria atualmente tem um obstáculo aos interesses dos EUA tanto no Líbano como 

no Golfo - por meio do fechamento do oleoduto do Iraque, ameaçando assim a 

internacionalização iraquiana da guerra [do Irão-Iraque]. Os EUA devem considerar 

agudamente aumentar as pressões contra Assad [Sr.] através de orquestrar secretamente 

ameaças militares simultâneas contra a Síria de três estados fronteiriços hostis à Síria: 

Iraque, Israel e Turquia. 

 

Mesmo em 1983, o pai do presidente sírio Bashar al-Assad, Hafez Assad, foi visto 

como um gadfly aos planos dos imperialistas ocidentais que procuram enfraquecer 

tanto os iraquianos e os iranianos e estender a hegemonia sobre o Oriente Médio e 

a Pérsia. O documento mostra que Assad e, portanto, a Síria, representavam uma 

resistência ao imperialismo ocidental, uma ameaça a Israel, e que Assad estava bem 

ciente do jogo que Estados Unidos, Israel e outros membros da coalizão imperialista 

ocidental estavam tentando jogar contra ele. O relatório diz, 

 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B00443R001404090133-0.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP88B00443R001404090133-0.pdf


A Síria continua a manter um obstáculo em dois interesses chave dos EUA no Oriente 

Médio: 

- A recusa síria de retirar as suas tropas do Líbano assegura a ocupação israelita no 

sul; 

- O fechamento sírio do oleoduto iraquiano tem sido um fator chave para trazer o 

Iraque para seus joelhos financeiros, impelindo-o para a internacionalização 

perigosa da guerra no Golfo 

 

As iniciativas diplomáticas até à data tiveram pouco efeito sobre Assad, que até agora 

calculou corretamente o jogo de forças na área e concluiu que elas estão apenas 

fracamente dispostas contra ele. Se os EUA são a conter o papel estragando da Síria, ele 

só pode fazê-lo através do esforço de músculo real que irá representar uma ameaça vital 

para a posição de Assad e poder. 

 

O autor apresenta então um plano que soa estranhamente similar àqueles que agora 

estão sendo discutidos publicamente por grupos de reflexão empresariais ocidentais 

e especificamente americanos e organizações não-governamentais privadas que 

elaboram oficiosamente a política americana. Fuller escreve, 

 

Os EUA devem considerar agudamente aumentar as pressões contra Assad [Sr.] através 

de orquestrar secretamente ameaças militares simultâneas contra a Síria de três estados 

fronteiriços hostis à Síria: Iraque, Israel e Turquia. O Iraque, percebido como cada vez 

mais desesperado na guerra do Golfo, realizaria operações militares limitadas contra a 

Síria com o único objetivo de abrir o oleoduto. Embora a guerra de abertura em uma 

segunda frente contra a Síria represente um risco considerável para o Iraque, a Síria 

também enfrentaria uma guerra de duas frentes, uma vez que já está fortemente engajada 

na Bekaa, no Golã e em manter o controlo sobre uma população hostil e restrita dentro 

da Síria. 

 

Israel simultaneamente aumentaria as tensões ao longo da frente síria do Líbano sem 

realmente ir à guerra. A Turquia, irritada pelo apoio sírio ao terrorismo armênio, aos 

curdos iraquianos nas áreas fronteiriças curdas da Turquia e aos terroristas turcos que 

operam no norte da Síria, considerou muitas vezes lançar operações militares unilaterais 



contra campos terroristas no norte da Síria. Praticamente todos os estados árabes teriam 

simpatia pelo Iraque. 

 

Diante de três frentes beligerantes, Assad provavelmente seria forçado a abandonar 

sua política de fechamento do oleoduto. Tal concessão aliviaria a pressão económica 

sobre o Iraque e talvez forçaria o Irão a reconsiderar o fim da guerra. Seria um 

duro golpe para o prestígio da Síria e poderia afetar a equação de forças no Líbano. 

 

Assim, Fuller esboça que não só a Síria será forçada a reabrir o gasoduto de interesse na 

época, mas que seria uma onda de choque regional efetuar a formação de forças dentro 

e ao redor do Líbano, enfraquecendo o prestígio do Estado sírio e, presumivelmente, O 

estado psicológico do presidente sírio e do povo sírio, bem como uma mensagem ao Irão. 

 

O documento continua, 

 

Tal ameaça deve ser principalmente de natureza militar. Atualmente, existem três 

elementos relativamente hostis em torno das fronteiras da Síria: Israel, Iraque e 

Turquia. Deve-se considerar a possibilidade de orquestrar uma ameaça militar credível 

contra a Síria, a fim de induzir pelo menos alguma mudança moderada em suas 

políticas. 

Este artigo propõe um exame sério do uso de todos os três estados - agindo de forma 

independente - para exercer a ameaça necessária. O uso de qualquer estado isoladamente 

não pode criar uma ameaça tão credível. 

 

A estratégia proposta aqui pela CIA é virtualmente idêntica àquela que está sendo 

discutida por grupos de reflexão do estabelecimento estadual profundo como a Brookings 

Institution hoje. Por exemplo, no documento Brookings "Memorando Oriente Médio # 

21: Salvando a Síria: Avaliando Opções para Mudança de Regime ", diz, 

 

A participação da Turquia seria vital para o sucesso, e Washington teria que encorajar os 

turcos a desempenharem um papel mais útil do que até agora. Enquanto Ancara perdeu 

toda a paciência com Damasco, tomou poucos passos concretos que aumentariam a 

pressão sobre Asad (e assim antagonizar Teerão). A política turca em relação à oposição 

síria tem realmente funcionado em cruzes com os esforços americanos para promover 
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uma organização nacional ampla e unificada. Com vista aos seus próprios dilemas 

nacionais curdos, Ancara tem frustrado os esforços para integrar os curdos sírios num 

quadro mais amplo de oposição. Além disso, tem abertamente favorecido a Irmandade 

Muçulmana Síria sobre todos os outros grupos de oposição. Washington deve 

impressionar a Turquia a necessidade de ser mais complacente de legítimas demandas 

políticas e culturais curdas em um pós-Asad Síria, 

Algumas vozes em Washington e Jerusalém estão explorando se Israel poderia contribuir 

para coagir as elites sírias para remover Asad. Os israelenses têm os mais formidáveis 

militares da região, serviços de inteligência impressionantes e interesses interessantes na 

Síria. Além disso, os serviços de inteligência de Israel têm um forte conhecimento da 

Síria, bem como ativos dentro do regime sírio que poderiam ser usados para subverter a 

base de poder do regime e pressionar para a remoção de Asad. Israel poderia exercer 

forças sobre ou perto do Golan Heights e, ao fazê-lo, poderia desviar forças do regime 

de suprimir a oposição. Esta postura pode conjurar medos no regime de Asad de uma 

guerra multi-front, particularmente se a Turquia está disposta a fazer o mesmo em sua 

fronteira e se a oposição síria está sendo alimentada com uma dieta constante de armas e 

treinamento. Tal mobilização poderia talvez persuadir a liderança militar da Síria para 

expulsar Asad, a fim de preservar-se. Os defensores argumentam que esta pressão 

adicional poderia derrubar o equilíbrio contra Asad dentro da Síria, se outras forças 

estivessem alinhadas adequadamente. 

Enquanto a Síria não está em conflito com o Iraque hoje, depois de ter sido destruída 

pelos Estados Unidos em 2003, o Iraque ocidental agora abriga o Estado islâmico 

financiado misteriosamente na fronteira entre o Iraque e a Síria. 

 

Dito isto, este plano não está apenas a ser discutido, está a ser implementado como 

se pode ver claramente pelo facto de Israel lançar rotineiramente ataques aéreos 

contra os militares sírios, a Turquia continua a canalizar ISIS e terroristas 

relacionados para a Síria através de seu próprio território, ISIS continua 

apresentando-se como uma frente oriental militarmente. Como resultado, a guerra 

"multifront" imaginada e escrita pela CIA em 1983 e discutida pela Brookings em 

2012 concretizou-se e está em pleno andamento hoje. 

 

Documento completo abaixo: 



Em seguida, três anos mais tarde, outro relatório da CIA (encontrado recentemente 

no banco de dados CREST pela Wikileaks ) confirma muito do acima 

exposto, levantando mais uma vez o objetivo de reduzir a influência russa e derrubando 

qualquer liderança síria que estava inclinada a escalar as tensões com Israel. 

 

Na maioria das circunstâncias a posição de Moscovo na Síria deve permanecer forte, 

mas se a Síria sofrer outra derrota militar devastadora nas mãos de Israel, os novos 

líderes podem decidir procurar outro equipamento militar. 

Uma mudança para um fornecedor de armas ocidental também poderia levar a 

esforços paralelos para buscar conselhos e apoio financeiros ocidentais. 

 

Melhor cenário para Washington ... 

 

Julgamos que os interesses dos Estados Unidos na Síria provavelmente seriam 

melhor servidos por um regime sunita, uma vez que poderia incluir moderados 

interessados em obter ajuda e investimento ocidentais. 

Tal regime provavelmente estaria menos inclinado a aumentar as tensões com Israel. 

 

Relações Russas ... 

 

A Síria é a peça central da influência de Moscovo no Oriente Médio. Assim, 

Moscovo tem interesse em grandes mudanças políticas ou mudanças na liderança síria. A 

União Soviética e seus aliados da Europa Oriental fornecem praticamente todas as armas 

da Síria, e os soviéticos entregam mais armas à Síria do que a qualquer outro cliente do 

Terceiro Mundo. 

 

Acreditamos que os interesses de Moscovo ficariam seriamente comprometidos se 

os sunitas chegassem ao poder por meio de uma guerra civil. Muitos sunitas 

ressentiram-se dos soviéticos por estarem intimamente identificados com a dominação 

dos Alawi e os sunitas seriam especialmente hostis aos soviéticos se tivessem apoiado 

Alawis com equipamento militar e conselheiros numa guerra civil. 
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CENÁRIOS DE MUDANÇA POLÍTICA DRAMÁTICA 

 

O maior medo dos EUA foi uma série de golpes de Estado sobre a sucessão do pai 

de Bashar al-Assad ... Isso não aconteceu . 

 

Guerra civil (semelhante ao que é muito evidente agora) ... 

 

A dissidência sunita tem sido mínima desde que Assad esmagou a Irmandade 

Muçulmana no início dos anos 80, mas permanecem tensões profundas - mantendo vivo 

o potencial de incidentes menores para se transformarem em grandes explosões de 

violência comunitária. Por exemplo, o descontentamento sobre os aumentos de preços, 

as altercações entre os cidadãos sunitas e as forças de segurança, ou a raiva dos 

privilégios concedidos aos Alawis às expensas dos sunitas poderiam fomentar pequenos 

protestos. Uma força governamental excessiva para remediar tais distúrbios pode ser 

vista pelos sunitas como evidência de uma vingança do governo contra todos os sunitas, 

precipitando protestos ainda maiores por parte de outros grupos sunitas. 

 

Melhor cenário ... 

 

Em nossa opinião, os interesses dos EUA seriam melhor servidos por um regime 

sunita controlado por moderados orientados para os negócios. Negócios moderados 

veriam uma forte necessidade de ajuda ocidental e de investimento para construir 

economia privada da Síria, abrindo assim o caminho para laços mais fortes com os 

governos ocidentais. Embora acreditemos que tal governo daria algum apoio - ou pelo 

menos pagaria fortemente - às causas árabes, a preocupação deste grupo com o 

desenvolvimento económico e seu desejo de limitar o papel dos militares dariam aos 

sunitas um incentivo para evitar uma guerra com Israel. 

 

Contudo… 

 

Acreditamos que os ganhos de Washington seriam mitigados, no entanto, se os 

fundamentalistas sunitas assumissem o poder. Embora as tradições seculares da Síria 

tornassem extremamente difícil para os fanáticos religiosos estabelecerem uma 



República Islâmica , se houvessem êxito, provavelmente aprofundariam as hostilidades 

com Israel e forneceriam apoio e santuário a grupos terroristas. 

É um pouco tarde para esse génio do Estado Islâmico voltar para a garrafa agora. 

 

Como conclui Brandon Turbeville, 

 

A trilha da documentação e a maneira em que a agenda global da hegemonia mundial 

em nome dos interesses corporativo-financeiros continuaram a passo 

independentemente do partido e sem emenda através das administrações republicanas 

e democratas serve para provar que partidos e personalidades em mudança não fazem 

nada para parar a investida do imperialismo, da guerra e da destruição em todo o 

mundo, hoje e de facto, desde 2001. De facto, tais mudanças só fazem ajustes na 

aparência e na apresentação de um sistema comunista-fascista muito maior que se está a 

consolidar a cada dia. 

 


