
 

Luta contra o terrorismo? 
 

Transcrevemos uma análise (1) sobre as manobras desenvolvidas pelos principais países do Médio-

Oriente, em nome do “combate ao terrorismo”. E quem se lixa é sempre o mexilhão… 

 

 
 

A Arábia Saudita, o Egipto e os Emiratos do Golfo acabam de colocar sob embargo o Qatar – país que eles 

consideram ser a fonte de financiamento do terrorismo. Como é evidente, trata-se de um segredo de 

Polichinelo: o Qatar financia o terrorismo, mas a Arábia Saudita também o faz. 

Um Relatório dos Serviços Secretos britânicos acaba de indicar qual o papel da Arábia Saudita no 

financiamento do terrorismo. Trata-se de manobras para enganar os povos. O sentido desta operação é isolar 

o Irão. 

O Qatar – que explora um campo de gás com o Irão – tem relações com este país. As oscilações e hesitações 

da Administração de Obama tinham permitido ao Irão – intervindo na Síria contra o Daesh (Estado 

Islâmico) – romper com o seu isolamento e desempenhar um papel de potência regional, tanto mais que 

estava escorado no Acordo com os EUA sobre a energia nuclear. 

Os pilares tradicionais dos EUA no Médio-Oriente – Arábia Saudita e Israel – tinham-se insurgido contra 

este regresso do Irão à ribalta. 

Aquando da sua viagem a essa região, Trump visitou apenas dois países, exactamente a Arábia Saudita e 

Israel. Em ambos, ele atacou o Irão. 

Para estes países tratou-se de um sinal. De imediato, eles utilizaram a brecha deste poder instável dos EUA 

para levar até ao fim a sua investida.  

Entre as exigências dirigidas ao governo do Qatar, para além da ruptura com o Irão e do fecho da cadeia de 

televisão Al Jazeera, há também a paragem do financiamento ao Hamas e ao Hezbollah no Líbano. 

Trata-se das velhas reivindicações do Egipto e de Israel. E é a Arábia Saudita que se encarrega do trabalho. 

Nesta situação de crise e de instabilidade, a Administração dos EUA fez um apelo a negociações e à unidade 

dos países do Golfo, inquietando-se com a caixa de Pandora que ela própria abriu. 

Mais uma vez, o povo palestiniano deve pagar o preço das manobras das grandes potências. 

A Autoridade palestiniana de Mahmoud Abbas acaba de anunciar que vai deixar de pagar a electricidade da 

Faixa de Gaza, agravando ainda mais a situação dramática do povo palestiniano que habita nesta Faixa. 
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(1) Publicada no semanário Informations ouvrières (Informações operárias) nº 459, de 28 de Junho de 

2017, editado pelo POI (Partido Operário Independente) de França. 


