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EUA mantêm rumo no Oriente Médio
Descontada a retórica na campanha eleitoral, candidatos têm propostas parecidas para a política externa de Washington na região

MUHAMMAD HAMED/REUTERS-31/7/2012
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ELEIÇÃO AMERICANA: Liderança questionada

Roberto Simon

Vença o democrata que promete
“liderar da retaguarda” na Prima-
vera Árabe ou o republicano que
bate o pé diante de um possível
diálogo com o Irã, as diretrizes
da diplomacia dos EUA para o
Oriente Médio devem se manter
nos próximos quatro anos. Por
trás da retórica no calor da cam-
panha eleitoral, as propostas
concretas de política externa de
Barack Obama e Mitt Romney
para a região são muito simila-
res, afirmam analistas.

Esse “consenso” é resultado
de uma combinação de fatores:
os problemas dentro de casa são
mais urgentes, ambos os candi-
datos parecem dispostos a apos-
tar em assessores técnicos para
formular sua diplomacia e, por
último, nas questões urgentes –
da Síria ao Irã, de Israel ao Egito
– não há grandes caminhos alter-
nativos aos EUA.

Há três meses, Romney che-
gou a culpar Obama pela Prima-
vera Árabe. Em entrevista ao jor-
nal israelense de direita Hayom,

o republicano argumentou que
os levantes ocorreram porque
seu adversário “abandonou a
agenda da liberdade” que o go-
verno George W. Bush tinha na
região. “Obama não apoiou re-
formas (democráticas) que po-
deriam ter mudado o curso da
história de uma maneira mais pa-
cífica”, acusou.

No entanto, ao ser questiona-
do no último debate sobre temas
específicos – como uma inter-
venção militar na Síria, um ata-
que ao Irã ou a relação com a Ir-
mandade Muçulmana no Egito
–, Romney evitou o tom belico-
so, que afugentaria eleitores in-
dependentes. Quatro vezes dis-
se “eu concordo com o presiden-
te Obama” ao se explicar.

“Quando presidentes põem o
pé na Casa Branca, as promessas
de política externa feitas na cam-
panha já ficaram pelo caminho”,
disse ao Estado George Harris,
que trabalhou no Departamento
de Estado por mais de 40 anos e
chefiou a área de inteligência de-
dicada ao Oriente Médio. “Rom-
ney atuará com base nos conse-

lhos de técnicos, assim como faz
Obama. Ou seja: não há espaço
para grandes mudanças.”

Aaron David Miller, por duas
décadas negociador americano

no processo de paz entre israe-
lenses e palestinos, escreveu, na
semana passada, no New York Ti-
mes, que “raras vezes desde o
fim da Guerra Fria houve tanto

consenso” na política externa.
Romney martelou na campa-

nha que Obama “deu as costas” a
Israel – ainda que o ministro da
Defesa de Tel-Aviv, Ehud Barak,
tenha afirmado recentemente
“não se lembrar de alguém que
fez tanto pela segurança israelen-
se quanto o atual presidente”, ao
ampliar a cooperação no setor
de inteligência.

Os israelenses de fato pare-
cem preferir o republicano: dois
em cada três votariam em Rom-
ney, segundo uma pesquisa da
Universidade de Tel-Aviv, divul-
gada na semana passada. Curio-
samente, entre judeus america-
nos a proporção é inversa: dois
terços votariam em Obama.

“Vários presidentes republica-
nos exerceram uma pressão mui-
to firme sobre Israel, como Ri-
chard Nixon e George H. Bush. A
ideia de que republicanos são
sempre ‘mais solidários’ aos is-
raelenses é simplesmente erra-
da”, diz Itzhak Galnoor, cientis-
ta político da Universidade He-
braica de Jerusalém.

Outro eixo da diplomacia ame-

ricana para o Oriente Médio, a
relação com o Egito, também
não deve mudar de direção. Ao
falar sobre a emergência do radi-
calismo islâmico na região no úl-
timo debate, Romney colocou
no mesmo balaio a Irmandade
Muçulmana do Egito, que con-
quistou democraticamente a
presidência em junho, e os guer-
rilheiros jihadistas aliados da Al-
Qaeda, que passaram a contro-
lar o norte do Mali.

No entanto, poucos acredi-
tam que, se for eleito, o republi-
cano estará inclinado a reformu-
lar a relação com o mais populo-
so país do mundo árabe.

“Com Obama ou Romney, a
‘linha vermelha’ que os EUA tra-
çam ao novo governo egípcio se-
rá a mesma: não mexa nos acor-
dos de paz com Israel e cumpra o
que foi firmado”, afirma Moha-
med ElDahshan, economista do
Cairo. “Os egípcios estão acom-
panhando de longe, porque as
chances de haver uma guinada
na posição dos EUA são remo-
tas. Não é como em 2004, quan-
do Bush enfrentou John Kerry.”

Por uma estranha, mas
bastante apropriada
coincidência, o presi-
dente dos Estados
Unidos, Barack
Obama, e seu

adversário republicano,
Mitt Romney, realiza-
ram seu último debate
– concentrado na po-
lítica externa – no mo-
mento em que o novo
filme de James Bond,
007, Operação Skyfall, es-
treava em Londres. Embo-
ra 007, que este ano fez 50
anos, seja uma marca global
de origem britânica, sua in-
fluência na mentalidade política
americana – e vice-versa, a in-
fluência desta em Bond – é óbvia.

De fato, a mais recente produção é
uma parceria anglo-americana, e o
violento herói especialista em opera-
ções especiais, que Bond passou a
encarnar, reflete os pressupostos
americanos sobre política externa e
o governo da lei.

O debate presidencial limitou-se
a reforçar a trama dominante em
tempo real: o assassinato (até mes-
mo de cidadãos americanos) exclusi-
vamente por ordem do presidente,
outrora considerado um crime de
guerra, tornou-se um motivo de
aplauso.

Isso é tão válido no caso de Rom-
ney, como foi para Obama. Romney
afirmou que sua política externa é
“muito clara”. Ela consiste, como ex-
plicou, em “perseguir os caras maus,
garantir que estamos fazendo o má-
ximo para detê-los, matá-los, e tirá-
los de cena”. Em outras palavras, ele
“os mataria” onde quer que fossem
encontrados, não só no campo de
batalha, mas também em outros paí-
ses soberanos, como o Paquistão,
sem que lhe fosse feita nenhuma acu-
sação ou que ele fosse levado a um
processo.

De sua parte, Obama ganhou pon-
tos ao humilhar Romney por este
ter se oposto à invasão ilegal que
matou Osama bin Laden. Posterior-
mente, ele defendeu a estratégia de
ataques com drones que usou para
“matar os caras maus” sem ser pas-
sível de acusação ou processo. E
Romney aplaudiu.

Vítimas. Nenhum dos dois candida-

tos mencionou o fato de que, de acordo
com algumas estimativas, os ataques
de drones mataram muito mais civis
do que “suspeitos de terrorismo”. Se-
gundo o estudo mais confiável, as mor-
tes de civis por esses ataques, entre ju-
nho de 2004 e meados de setembro de
2012, foram estimadas em 881, incluin-
do 176 crianças.

Antes do debate, a chefe dos corres-
pondentes da CNN na Casa Branca, Jes-
sica Yellin, perguntou a Obama a res-
peito de sua estratégia com os drones.
A resposta do presidente foi vaga – os
ataques “precisam ser autorizados por
nossas leis” – e não fez nenhuma men-
ção a processos para os acusados de
crimes de terrorismo, a tratados inter-
nacionais sobre crimes de guerra, ou a
qualquer outra violação da legalidade.
Na realidade, a legislação americana
não pode “autorizar” ataques com dro-
nes em países com os quais os EUA não
estão em guerra.

Nem os americanos podem se exi-
mir. Obama afirmou que os cidadãos

americanos “estão sujeitos à proteção
da constituição e do processo devido”.
Entretanto, Anwar al-Awlaki era um ci-
dadão americano e Obama ordenou
que fosse morto exatamente desta ma-
neira. Assim como o filho de 16 anos de
al-Awlaki, morto deliberadamente por
um ataque de drone duas semanas
mais tarde.

Eu assisti ao debate cercado por ou-
tros adolescentes americanos. Eles
cresceram num ambiente pós-11 de Se-
tembro, saturado pelas afirmações de
que os presidentes americanos podem
considerar qualquer um como um “ca-
ra mau” e ordenar que seja sumaria-
mente assassinado. “Mas isso é ilegal”,
eu fiquei falando enquanto os candida-
tos falavam de “matar os caras maus”,
e não de prendê-los ou extraditá-los
para responderem pelos crimes dos
quais eram acusados.

Nenhum dos adolescentes, com um
bom nível de escolaridade, acreditou
em mim. Como cresceram numa épo-
ca em que presidentes e candidatos à

presidência discutem a emulação de
um tipo de comportamento à la Bond
praticamente sem restrições, eles
acharam que eu estava inventando. “É
claro que é legal”, afirmaram. Ambos
os candidatos haviam acabado de di-
zer ao mundo inteiro que pretendiam
continuar praticando o que, segundo
as leis americanas e internacionais,
são atos criminosos. O moderador do
debate, Bob Schieffer, que devia saber
muito bem do que estavam falando,
não disse nada.

Como pano de fundo deste fracasso
legal e moral está todo o estardalhaço a
respeito da incursão que culminou
com a morte de Bin Laden, na qual uma
equipe de operações especiais da Mari-
nha americana penetrou num comple-
xo num bairro residencial no Paquis-
tão e assassinou várias pessoas. O livro
No Easy Day, escrito por um integrante
da equipe, tornou-se um best-seller.
Do mesmo modo, este mês, a revista
Vanity Fair publicou uma crônica de
bastidores que mostra, num tom reve-

rente, os preparativos da incursão
com Obama e sua equipe.

O que impressiona no livro No
Easy Day e no artigo da Vanity Fair é
que a justificativa do processo devi-
do se reflete em quase todos os pará-
grafos. As fontes citadas pela Vanity
Fair confirmam que as informações
sobre as quais a equipe tomou a deci-
são de invadir eram nebulosas e in-
completas (ou seja, o alvo, a julgar
pelo comprimento de sua sombra,
era “alto e magro” como Bin Laden,
mas sua identidade não era absoluta-

mente certa). Tam-
bém ficou claro que

prender o homem não
teria sido mais difícil – e

talvez até mais fácil – do
que matá-lo e pôr em risco a

segurança da família.

Vingança. Assim como os SEAL
da Marinha e outras equipes de opera-
ções especiais que atualmente pe-
rambulam em sigilo pelo planeta,
Bond é um matador que age por vin-
gança pessoal, como em Quantum of
Solace; por razões geopolíticas, como
em Um novo dia para morrer, ou sim-
plesmente porque alguém está no
seu caminho. Seus chefes também
identificam os alvos à distância e or-
denam sua destruição, sem revelar a
menor consciência de alguma ambi-
guidade em relação a quem é um “ca-
ra mau” ou admitir a possibilidade de
as informações estarem erradas ou
de se tratar de erro de identidade. En-
quanto isso, suas vítimas inocentes
são invisíveis.

Toda uma fabulosa tecnologia mili-
tar faz parte do espetáculo e se torna
sua própria justificativa – um perso-
nagem na trama do herói.

Durante 50 anos, James Bond e sua
“licença para matar” defenderam a
justiça imperial além dos limites da
lei. Mas ele é um personagem imagi-
nário, assim como suas vítimas.

A violação da lei nacional e interna-
cional dos EUA – e os corpos dos ino-
centes eliminados pelos drones ou
por agentes especiais – são absoluta-
mente reais. / TRADUÇÃO DE ANNA
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É MILITANTE POLÍTICA E CRÍTICA SO-

CIAL CUJO LIVRO MAIS RECENTE É ‘GIVE

ME LIBERTY: A HANDBOOK FOR AMERICAN

REVOLUTIONARIES’

Desafios. Garoto sírio em campo de refugiados na Jordânia

Mate e deixe morrer
James Bond e sua ‘licença para matar’ defenderam a justiça acima da lei, mas eles são ficção; as violações e os inocentes mortos pelos EUA são reais
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A27.




