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PALESTINA É O EPICENTRO 
DA CRISE MUNDIAL 

Impasse com Israel ameaça conduzir o Oriente Médio a um conflito 
generalizado, com conseqüências explosivas para a economia mundial. 

Por José Arbex Jr. 

0 Oriente Médio caminha a passos acelerados 
para um quadro de regionalização dos conflitos. 0 
epicentro da crise é, novamente, a "questão pales-
tina", reconduzida ao primeiro plano pelo pedido 
de reconhecimento pleno do estado palestino fei-
to pelo presidente Mahmoud Abbas, durante a 66a 

Assembleia Geral da ONU, em setembro. 0 peque-
no problema é o fato de que a "questão palestina" 
tem uma dimensão obviamente global: além de to-
das as dimensões políticas, culturais e religiosas im-
plicadas, a economia mundial não teria como su-
portar os inevitáveis impactos de uma nova crise 
de grandes proporções no Oriente Médio. Simples 
dúvidas quanto a estabilização do fluxo de petró-
leo para os países importadores já seriam suficien-
tes para produzir pânico e altas insuportáveis do 
preço do barril. E o corolário desse processo é a au-
sência de qualquer estadista ou líder político capaz 
de oferecer uma solução negociada para os confli-
tos e tensões. 

0 presidente estadunidense Barack Obama per-
deu de vez a chance de passar à história como um 
líder capaz de se colocar à altura dos desafios pos-
tos pela conjuntura, mesmo nos marcos da defe-
sa do sistema imperialista. Alguém como, digamos, 
Franklin Roosevelt. Ao contrário. Ao anunciar o 
seu veto à criação de um estado palestino, antes 
mesmo de a proposta ter sido feita por Abbas, Oba-
ma provou-se um rato mesquinho, pequeno e mío-
pe: preferiu não desafiar o poderoso lobby sionista 
estadunidense, tendo em vista as eleições presiden-
ciais de 2012. Os seus assessores chegaram ao cú-
mulo de entrar em contato com as principais li-
deranças sionistas dos Estados Unidos para pedir 
que assistissem o seu pronunciamento na Assem-
bleia Geral. 

0 pedido de Abbas não passa, portanto, no Con-
selho de Segurança da ONU, dado o veto de Obama. 
Mas pelo menos nove dos 15 integrantes do CS de-
verão votar favoravelmente, incluindo três dos cin-
co membros permanentes (Rússia, China e França e 
o Brasil, que se posicionou pela criação do estado 
palestino, durante o discurso de abertura da assem-
bleia feito por Dilma Rousseff). A Inglaterra, prova-
velmente, vai se alinhar aos Estados Unidos. Veta-
do o pedido no CS por Obama, mas aprovado pela 
maioria, ele deverá ser analisado pela Assembleia 
Geral, quando terá que obter pelo menos 2/3 dos 
votos para ganhar o estatuto de estado observador. 

Isso é praticamente certo. 
Se não houver grandes surpresas, a Europa vai 

se dividir em torno dessa questão, incluindo os dois 
estados que funcionam como o esteio da União Eu-
ropéia: Alemanha (incondicionalmente favorável a 
Israel, até por uma estranha sensação de "culpa" his-
tórica) e França. Essa divisão aumenta o isolamento 
de Israel, informalmente considerado como um par-
ceiro da União Europeia. É inaceitável que um país 
que se diz democrático prossiga com uma ocupação 
territorial absolutamente ilegal e várias vezes con-
denada pela ONU e por tribunais internacionais, em 
detrimento de um povo que luta pelo direito ao seu 
próprio estado. E que apenas se sustenta graças ao 
apoio militar de uma superpotência (os Estados Uni-
dos) e contra o consenso mundial. 

Israel está cada vez mais isolado. Já não conta 
mais com dois de seus mais importantes aliados no 
Oriente Médio: o Egito e a Turquia. 

Durante as três últimas décadas, o ex-ditador 
Hosni Mubarack foi um fiel vassalo dos Estados 
Unidos e, nessa medida, aliado incondicional de Is-
rael. Sua polícia reprimia com mais ferocidade que 
a israelense os palestinos que tentavam entrar ou 
sair da Faixa de Gaza via Egito. A Primavera Ára-
be acabou com a festa. Hoje, mesmo estando ain-
da os "mubarackistas" no comando, a situação é 

muito mais delicada para as Forças Armadas, que 
dependem de suas boas relações com a população 
para manter-se sem grandes traumas no poder. E o 
povo egípcio é francamente favorável às reivindi-
cações palestinas. 

A Turquia acaba de romper relações com Isra-
el, como consequência dos assassinatos de militan-
tes pacifistas turcos que faziam parte da Flotilha 
da Paz que, em 2010, tentava levar comida e re-
médio aos palestinos de Gaza. Israel não aceita pe-
dir desculpas pelo ataque. Mas o fundo da questão 
é um pouco mais complicado. A Turquia foi levada 
a dar um giro na orientação de sua política exter-
na, depois que ficou claro que ela não seria admiti-
da como membro da União Europeia, apesar de ter 
feito o jogo das potências capitalistas desde os anos 
20 do século passado, quando Kamal Ataturk "oci-
dentalizou" o país. Nesse quadro, o Irã aparece aos 
olhos do planeta como uma liderança do mundo is-
lâmico que não aceita compromissos com os Esta-
dos Unidos e Israel. Não por acaso, as delegações 
dos Estados Unidos e da União Europeia se retira-
ram do plenário da ONU quando o presidente Mah-
moud Ahmadinejad começou a falar. 0 Irã é visto 
como o impulsionador da "resistência autêntica" ao 
imperialismo, com o seu apoio ao grupo palestino 
Hamas (que não aceitou a proposta feita por Abbas, 
por considerá-la uma capitulação diante do ocu-
pante Israel) e ao libanês Hizbolá (que impôs uma 
derrota militar a Israel no sul do Líbano). 

E é visto como uma ameaça pela monarquia ser-
vil da Arábia Saudita, que teme a influência irania-
na no Golfo. A desestabilização do regime saudita, 
aliás, significaria o desabamento definitivo da eco-
nomia mundial: é o único regime politicamente ca-
paz e com reservas suficientes para sustentar por 
um tempo relativamente longo o fornecimento de 
petróleo aos Estados Unidos. 

Todas essas forças se entrecruzam num mo-
mento em que ainda se desenvolve a Primave-
ra Árabe. Prosseguem as batalhas na Líbia, na 
Síria e no Iêmen, ao passo que nenhuma das rei-
vindicações básicas das populações foram resolvi-
das no Egito, na Tunísia, na Jordânia. A "questão 
palestina" funciona hoje, portanto, como uma 
tocha acesa dentro de um imenso paiol. A 
explosão pode acontecer a qualquer momento, 
e se ocorrer seus tremores serão sentidos pelo mun-
do inteiro. A ut
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Text Box
Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 15, n. 175, p. 9, out 2011.




