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Os militares dos EUA estão a concentrar soldados e equipamentos militares na fronteira 

sírio-jordaniana. Fontes locais disseram que cerca de 20 veículos blindados do Exército 

dos EUA (incluindo tanques de combate e peças de artilharia) transportados em 

caminhões foram vistos em Al-Mafraq. Tropas dos EUA foram supostamente 

acompanhadas com a 3ª Divisão do Exército jordaniano. 

 

As Forças Especiais de Operações dos EUA, as Forças Especiais de Operações do Reino 

Unido e unidades de alguns outros países - têm conduzido operações por toda a fronteira 

sírio-jordaniana há muito tempo. Eles até tiveram uma instalação militar secreta dentro 

da Síria, onde membros do chamado novo grupo militante do Exército Sírio foram 

desdobrados. No entanto, foi a primeira vez que um número notável de veículos 

blindados dos EUA foi relatado lá. A nave americana Ro-Ro Liberty Passion, carregada 

de veículos, havia chegado ao porto jordaniano de Al-Aqapa há poucos dias. Esses 

movimentos seguiram-se a uma reunião entre o rei jordano e o presidente dos EUA. 

 

Assim, a coligação liderada pelos EUA poderia preparar uma operação militar de grande 

escala no sul da Síria. O objetivo da operação será provavelmente obter o controlo sobre 

a fronteira sírio-iraquiana e chegar a Deir Ezzor. Envolverá militantes treinados em 

campos na Jordânia e forças da coalizão liderada pelos EUA. SF previu uma 

possibilidade deste movimento no vídeo intitulado "Nova estratégia dos EUA contra ISIS 

e guerra na Síria. O Que Esperar?" em março de 2017. 

 

O embaixador dos EUA na ONU, Nikki Haley , anunciou que a mudança de regime na 

Síria é uma das principais prioridades da política externa dos EUA e que uma solução 

política da crise não vai acontecer "com Assad à frente do regime”. 
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Enquanto isso, o suposto centro de comando da Rússia, do Irão, da Síria e de suas forças 

aliadas (o Hezbollah e outras fações pró-governo) teria emitido uma declaração 

condenando o ataque militar dos EUA contra as forças sírias. 

 

Segundo a declaração, os aliados responderão a qualquer nova agressão e aumentarão o 

apoio ao povo sírio e ao país. Forças armadas em todos os níveis. 

 

"O que a América travou numa agressão contra a Síria é um cruzamento de linhas 

vermelhas. De agora em diante, responderemos com força a qualquer agressor ou 

qualquer violação de linhas vermelhas de quem quer que seja e a América conhece a 

nossa capacidade de responder bem", diz o texto da declaração. 

 

A declaração também condenou o incidente em Khan Sheikhoun e acrescentou que o 

exército sírio não era responsável pelo suposto ataque químico. 

 

É importante notar que a declaração foi divulgada através de canais de mídia "não-

oficiais" ligados às forças da aliança irã-sírio-russa que operam na Síria. Então, este é 

um aviso não oficial para os Estados Unidos e seus aliados. O Ministério da Defesa da 

Rússia e o Ministério da Defesa iraniano ainda não comentaram o assunto. 

Muitas fontes sugerem que a aliança iraniano-sírio-russa poderia lançar uma operação 

militar nova a fim alcançar Khan Sheikhoun no campo do sul de Idlib. O controlo sobre 

esta aldeia permitirá abrir uma verdadeira investigação do suposto ataque químico na 

aldeia. 

 

Intensos confrontos estão em curso no campo de Hama, onde as forças militantes 

conjuntas lideradas por Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) se opõem ao Exército Árabe Sírio 

(SAA) e seus aliados. Conflitos foram relatados nas áreas de Maardes, Helfaya, 

Mahardeh e Qamhana. Enquanto isso, mais e mais reforços das Forças do Tigre do 

Exército sírio e da Guarda Republicana chegam ao norte de Hama antes da ofensiva em 

grande escala esperada para retomar esta área de militantes. 

 



As instituições de segurança controladas pela Turquia em Jarablus emitiram uma ordem 

para fechar todas as estradas que ligam a parte controlada pelos turcos do norte da Síria 

ao Manbij e sua zona rural controlada pelo Conselho Militar Manbij das Forças 

Democráticas da Síria (SDF). A decisão visa prevenir uma cooperação económica com 

o território controlado pelo SDF. As forças controladas pelos turcos também tentarão 

cortar as rotas de contrabando entre as áreas controladas pelos turcos e controladas pelo 

Curdistão no norte da Síria. 

 
 

 

 


