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Uma declaração emitida no domingo por um centro de comando conjunto composto por 

forças da aliança russa, iraniana e de alianças aliadas, apoiando o presidente sírio, Bashar 

al Assad, disse que a greve dos EUA na base aérea da Síria cruzou "linhas vermelhas " 

e "responderá com força" a qualquer nova agressão, aumentando o seu nível de 

apoio ao seu aliado. 

Na declaração publicada pelo grupo [4] sobre a mídia Ilam al Harbi, as alianças pró-

Assad dizem que "o que a América travou numa agressão contra a Síria é um 

cruzamento de linhas vermelhas. De agora em diante, vamos responder com força a 

qualquer agressor ou qualquer violação de linhas vermelhas de quem quer que seja 

e a América onhece a nossa capacidade de responder bem. 

Mais cedo no domingo, o Secretário de Defesa do Reino Unido, Sir Michael Fallon, 

exigiu que a Rússia controlasse o Sr. Assad (pelo que ele realmente estava disposto a 

aceitar um novo regime sírio com um líder fantoche pró-ocidental e está disposto a 

permitir o gás Qatar Gasoduto para atravessar o país em seu caminho para a Europa. 

Fallon também afirmou que Moscovo é "responsável por todas as mortes civis" no ataque 

químico a Khan Sheikhun e disse que Putin era responsável pelos assassinatos brutais 

"por procuração", porque era o "principal apoiante" do presidente sírio. O ataque tinha 

acontecido "no seu relógio" e Vladimir Putin deve agora viver de acordo com 

promessas anteriores de que as armas químicas do Sr. Assad foram destruídas. 

Os seus comentários  vieram depois que o Ministro dos Negócios Estrangeiros Boris 
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Johnson saiu de uma visita de Moscovo horas antes do que deveria voar.  

 

Finalmente, para aqueles que não estão claros sobre as principais tensões geopolíticas 

que estão na base da longa guerra de proxy sírio, a resposta é - como tantas vezes tende 

a ser - comodidades e especificamente gás natural, como explicamos em 2013 [ 5] , e 

como resumido no seguinte artigo de outubro de 2016 cortesia de Eric Zuesse (ver 

também " concorrentes gasodutos estão alimentando a guerra da Síria e Crise dos 

Migrantes [6] ") 

A guerra do petróleo-gás sobre a Síria (em 4 mapas) [7] 

Agência de Notícias Anadolu da Turquia, apesar do funcionamento do governo, está a 

fornecer descrições esquemáticas notavelmente claras e confiáveis sobre o estado 

atual [8] dos EUA - e - fundamentalista - sunita, contra a Rússia - e - Shia - e - não - 

fundamentalista - sunita, Na atual guerra do petróleo e do gás no Oriente Médio, para o 

controle do território na Síria, para a construção de gasodutos de petróleo e gás através 

da Síria fornecendo combustível para o maior mercado de energia do mundo: a Europa. A 

Rússia é agora o fornecedor dominante de petróleo e gás, mas o seu aliado, o Irão, é uma 

central de gás xiita que quer compartilhar o mercado lá, e a Rússia não tem objeções. 

O Qatar é uma central de gás sunita e quer tornar-se o principal fornecedor de gás lá, e a 

Arábia Saudita é uma produtora de petróleo sunita, que quer se tornar o principal 

fornecedor de petróleo, mas o petróleo saudita e o gás qatariano serão canalizados através 

de laicos- (Assad), e é por isso que os EUA e seus aliados fundamentalistas sunitas, 

os sauditas e cataratas, estão usando a Al Qaeda e outros jihadistas para conquistar 

o suficiente de uma faixa através da Síria para que companhias americanas como a 

Halliburton possam com segurança colocar condutas lá, para ser comercializado na 

Europa por empresas dos EUA, como a Exxon. O Irão também quer canalizar seu gás 

através da Síria, e esta é uma razão pela qual o Irão está a defender o governo da Síria, 

contra a invasão entre os EUA e a Arábia-Qatar e o jihad, que está a tentar derrubar e 

substituir Assad. 

Aqui estão os mais informativos dos mapas de guerra de Anadolu: 
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O primeiro apresenta o esforço de muitos países para eliminar o controlo do ISIS sobre a 

grande cidade iraquiana de Mosul. Uma observação notavelmente franca feita neste mapa 

é que "Um corredor de fuga para a Síria será deixado para Daesh [ISIS] para que eles 

possam desocupar Mosul" - uma admissão de que a equipe EUA-Arábia-Qatar quer 

que os jihadistas ISIS que estão em Mosul se realoquem na Síria para ajudar os 

Estados Unidos - Arábia - Qatar esforços para derrubar e substituir o governo 

Assad:  

 [9] 

O segundo é sobre o governo egípcio tentando ajudar a defesa do governo sírio contra a 

invasão da Síria, em Aleppo, na Arábia Saudita, dos EUA e do Catar, onde a filial da Al 

Qaeda da Síria está a tentar manter seu controlo atual sobre parte dessa grande cidade. A 

família Saud está a punir o governo egípcio por isso: 
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 Aqui está o gasoduto da Rússia, que permitirá à Rússia reduzir sua dependência da 

Ucrânia (através da qual a Rússia atualmente canaliza seu gás para a 

Europa). Obama conquistou e assumiu a Ucrânia em fevereiro de 2014 por meio do seu 

golpe que derrubou o presidente ucraniano neutro democraticamente eleito lá [11] : 
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Além disso, há o seguinte mapa de oil-price.com [13] : 

 [14] 

Aquele mapa mostra os canos de gás concorrentes da Shiia (apoiados pela Rússia) e 

sunitas (apoiados pelos EUA) na Europa - a questão central na invasão e defesa da Síria. 
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Em 21 de setembro de 2016, Gareth Porter encabeçou "a guerra contra o regime de Assad 

não é uma" guerra de condutas " [15] , e indicou alguns erros no cliente de Robert F. 

Kennedy Jr. que tinha sido publicado sob a manchete "Síria: Uma outra guerra de 

condutas" [16]. Porter argumentou: "É fácil entender por que essa explicação seria aceite 

por muitos ativistas anti-guerra: está de acordo com a teoria amplamente aceite de que 

todas as guerras dos EUA no Oriente Médio têm sido" guerras de petróleo " – sobre ter o 

controlo dos recursos petrolíferos da região e negá-los aos inimigos da América ". 

Mas a teoria da "guerra pipeline" baseia-se em falsas histórias e representa uma distração 

do problema real da política americana no Oriente Médio - a determinação do estado de 

guerra dos EUA em manter sua postura militar na região. Porter ignorou a questão-chave 

ali, a respeito de porque o estado de guerra dos EUA tem a determinação de manter sua 

postura militar na região. Abrir e proteger potenciais rotas de oleodutos são razões 

importantes para isso. Claramente, a documentação de Kennedy de que a CIA estava 

tentando, já em 1949, derrubar o governo secular da Síria, de modo a permitir aos 

Saudianos um meio de transportar seu petróleo através da Síria para a Europa, não é 

afetada por nenhuma das objeções que Porter levantou ao artigo de Kennedy. A parcela 

recente da linha do tempo de Kennedy é afetada, mas não seu argumento básico. 

Além disso, qualquer estrategista militar sabe que o estado de guerra dos Estados Unidos 

está intimamente ligado às indústrias de petróleo e gás dos EUA, incluindo oleodutos 

(serviços de campos petrolíferos) e marketing (Exxon etc.). E Porter ficou totalmente 

errado sobre o que essa conexão (que ele ignorou) consiste na verdade: consiste em 

assassinos financiados pelos contribuintes do governo dos EUA para essas corporações 

internacionais dos EUA. Aqui está como Barack Obama colocou [17] , quando se 

dirigindo graduando cadetes em West Point, a instituição de treinamento militar de 

primeira classe da América: 

A agressão da Rússia aos ex-estados soviéticos desanima as capitais da Europa, 

enquanto a ascensão económica e o alcance militar da China preocupam seus 

vizinhos. Do Brasil à Índia, classes médias crescentes competem connosco, e os governos 

buscam uma maior participação nos fóruns globais. E mesmo quando as nações em 

desenvolvimento adotam a democracia e as economias de mercado, as notícias e as 

mídias sociais de 24 horas tornam impossível ignorar a continuação dos conflitos 
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sectários e dos Estados e rebeliões populares que podem ter recebido apenas um aviso 

prévio há uma geração. 

 Será a tarefa da sua geração responder a este novo mundo. A questão que enfrentamos, 

a questão que cada um de vocês enfrentará, não é se os Estados Unidos irão liderar, mas 

como vamos liderar - não apenas para garantir nossa paz e prosperidade, mas também 

estender a paz e a prosperidade em todo o mundo. 

Ele estava a dizer que as forças armadas dos Estados Unidos estão a serviço de 

corporações internacionais baseadas nos Estados Unidos em sua competição contra as da 

Rússia, Brasil, China, Índia e em qualquer outro lugar em que "as classes médias em 

ascensão competem connosco". Esses lugares são o que Gareth Porter chamou de 

"inimigos da América". 

Os concorrentes económicos são "inimigos". Obama pensa dessa forma, e até mesmo um 

jornalista progressista como Porter não coloca num cético - cotação - marca - rodear, a 

frase "inimigos da América" quando essa frase é usada neste contexto equacional. Tanto 

a direita (Obama) quanto a esquerda (Porter), a equação de um governo e das corporações 

internacionais que a sede em sua nação - o tratamento dos militares como um braço de 

execução para as corporações internacionais da nação - é simplesmente tomada como 

garantido, não questionado, não contestado. 

RFK Jr. estava certo, apesar de alguns recentes erros na linha do tempo. A Síria é "Outra 

guerra de condutas", e Obama está apenas a intensifica-la. (Em 9 de novembro de 2015, 

ofereci uma outra conta [18] que RFK Jr. desde a história recente - a porção de Obama - 

da antiga agressão dos EUA contra a Síria, e ele liga-se aos excelentes artigos de Jonathan 

Marshall sobre isso e Outros artigos bem gerados, além de fontes preliminares, nenhum 

dos quais contradiz a opinião básica de RFK Jr., "Syria: Uma outra guerra de condutas"). 

Outra parte do comentário de Porter é, no entanto, bastante exata: as indústrias americanas 

de "Defesa" (como Lockheed Martin) não são apenas servas do governo dos Estados 

Unidos, mas também são servidas pelo governo dos Estados Unidos: A determinação do 

estado de guerra dos EUA de manter sua postura militar na região "é a proteção do 

mercado principal - o mercado do Oriente Médio - para os produtos e serviços da" Defesa 

"norte-americana. Não são apenas as empresas americanas nos setores de petróleo, gás e 
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oleodutos, indústrias, que se beneficiam das forças armadas dos Estados Unidos; São 

também as empresas americanas nas indústrias de massas, que o fazem. 

Na medida em que o público (aqui incluindo Barack Obama e Gareth Porter) não condena 

a presunção de que "os negócios da América são negócios", ou que uma função válida de 

operações militares e outras servem os acionistas de empresas internacionais dos EUA, o 

inferno (como na Síria) vai continuar. Gareth Porter perdeu-se entre as árvores porque 

não conseguiu ver (e apontar) aquela floresta. 

 


