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O reconhecimento da Palestina
pelas Nações Unidas como Esta-
do observador não membro da
entidade pode ter um elevado
custo financeiro para a adminis-
tração de Mahmoud Abbas e tam-
bém para a ONU. O Congresso
dos EUA já começou a se movi-
mentar para tentar congelar a
ajuda tanto para os palestinos
quanto para entidades interna-
cionais que os aceitarem. Até
mesmo governos estrangeiros,
como o Egito e o Paquistão, cor-
rem riscos.

Nas últimas semanas, anteci-
pando a aprovação da Palestina
na Assembleia-Geral, três depu-
tados republicanos apresenta-
ram uma nova legislação para
cortar pela metade o financia-
mento para os palestinos e tam-
bém para as agências ligadas à
ONU. Sem este dinheiro, progra-
mas internacionais podem ser
cancelados e o governo de Abbas
terá dificuldades para pagar os
seus salários.

A Unesco, que no ano passado
aceitou os palestinos como
membros, sofreu neste ano para
conseguir pagar as contas sem a
contribuição de US$ 70 milhões
dos EUA.

Não são apenas os palestinos e
a ONU que são alvo dos senado-
res republicanos James Inhofe,
John Barrasso e Mike Lee. Países
estrangeiros que votaram a fa-
vor do reconhecimento palesti-
no nas Nações Unidas podem
ver a ajuda internacional ameri-
cana ser suspensa. Nações po-

bres na África e na Ásia, que inte-
gram o grupo dos 138 que vota-
ram pelo novo status da Palesti-
na, terão um corte de 20% se a
nova legislação for aprovada.

As atuais leis existentes no
Congresso dos EUA preveem o
congelamento imediato caso a
Palestina seja aceita como mem-
bro pleno da ONU. O status de
observador não é incluído e por
esse motivo novas legislações pa-
ra atingir os palestinos estão sen-
do propostas.

Além da proposta dos senado-
res republicanos, existem algu-
mas um pouco mais amenas, de
viés bipartidário, com maiores
chances de passar. Uma delas,
dos senadores Lindsey Graham,
do Partido Republicano, e Char-
les Schumer, do Partido Demo-
crata, tem mais chances de ser
aprovada. Segundo o texto, os pa-
lestinos veriam seu financiamen-
to ser suspenso caso levem
adiante acusações contra Israel
no Tribunal Penal Internacio-
nal. Além disso, a representação
palestina em Washington pode-
ria ser fechada.

O financiamento aos palesti-
nos chegou a ser congelado por
seis meses depois de setembro
de 2011 depois de Abbas ter tenta-
do, sem sucesso, o reconheci-
mento da Palestina como Esta-
do-membro das Nações Unidas
no ano passado. A iniciativa es-
barrou no veto dos EUA no Con-
selho de Segurança. Para o atual
status, de observador, havia a ne-
cessidade apenas de aprovação
na Assembleia-Geral.

Anualmente, os EUA conce-
dem cerca de US$ 600 milhões
para os palestinos. Dois terços
são destinados para o orçamen-
to do governo. Outros US$ 100
milhões são para a segurança. A
outra metade se dá pelo financia-
mento de organizações não go-
vernamentais e para a agência da
ONU para refugiados.
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Republicanos
querem cortar
ajuda a palestinos
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Questão árabe-israelense vira maior
desafio externo do governo Obama
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De longe. Obama na Pensilvânia: presidente pediu a Abbas que não levasse à ONU resolução

Se a nova legislação
proposta for aprovada,
países que votaram a
favor na ONU também
poderiam ser afetados
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Nada será mais desafiador pa-
ra a política externa do presi-
dente dos EUA, Barack Oba-
ma, quanto avançar em um
acordo de paz entre Israel e Pa-
lestina. Especialistas o criti-
cam por não ter se dedicado
ao tema como deveria, algo
que ocorreu também nos dois
mandatos de George W. Bush,
e avisam que essa conduta te-
rá de mudar.

Não porque esse seja um meio
de o presidente entrar para a his-
tória por um grande feito, mas
por ser uma questão de interesse
nacional. “A última vez que tive-
mos uma política exterior séria
na questão árabe-israelense país
foi com Bush (pai) e com James
Baker”, afirmou Aaron Miller, ex-
negociador americano e especia-
lista em Oriente Médio do Woo-
drow Wilson Center. “Os EUA
têm um interesse nacional essen-
cial em ver esse problema resol-
vido.”

Elaine Kamarck, especialista
em políticas públicas da Univer-
sidade Harvard e ex-assessora
de Bill Clinton, afirmou ao Esta-
do que países da América Lati-
na não devem se queixar da falta
de atenção da Casa Branca para a
região, que tende a se repetir no
segundo mandato. “Eles não de-
ram atenção nem mesmo ao

Oriente Médio”, disse. A Améri-
ca Latina, segundo ela, continua
a ser uma região pacífica, sem ris-
cos para a segurança americana,
mas não se pode dizer o mesmo
do Oriente Médio, onde o confli-
to entre israelenses e palestinos

dura 65 anos.
“O recente conflito em Gaza,

cuja trégua foi mediada por EUA
e Egito, é apenas um microcos-
mo do que o Obama enfrentará”,
disse Robert Malley, diretor do
International Crisis Group. No

entanto, a plataforma é agora di-
ferente. Não está certo até quan-
do os EUA poderão contar com o
Egito, que emergiu da Primavera
Árabe liderado por Mohamed
Morsi, político da Irmandade
Muçulmana. Como aliados regio-

nais, de fato, Washington tem
apenas Israel e Turquia.

A chamada “solução de dois
Estados” está se esgotando, afir-
mam Miller, Malley e Marwan
Muasher, diplomata jordaniano
e vice-presidente do Carnegie
Endowment. O Hamas, com con-
trole sobre a Faixa de Gaza, tor-
nou-se um novo ator e potencial
defensor de um novo Estado. A
Autoridade Palestina e seu líder,
Mahmoud Abbas, mesmo com o
reconhecimento na ONU, se en-
fraquecem.

“A Palestina parece uma Arca
de Noé: tem um par de cada. São
duas Constituições, duas visões
de país, duas políticas, dois servi-
ços de segurança. Se você não
controla todas as armas, não con-
trola nada”, disse Miller, referin-
do-se à incapacidade de a AP,
com sede na Cisjordânia, contro-
lar Gaza.

Para Miller, a situação torna
difícil a solução de dois Estados.
Para piorar, Hamas, Morsi e Bin-
yamin Netanyahu, primeiro-mi-
nistro de Israel, estão, segundo
ele, não querem o fim do confli-
to. Apesar de Netanyahu ser o
único político israelense capaz
de construir consenso, ele não
tem interesse em resolver os te-
mas mais críticos: Jerusalém, re-
fugiados, fronteiras e segurança.

Segundo Muasher, o assunto é
tão difícil que Obama não pode
esperar, porque a coisa não vai

melhorar. William Quandt, ex-
membro do Conselho de Segu-
rança Nacional nos governos de
Richard Nixon e Jimmy Carter,
insistiu que os EUA terão de agir
para garantir a paz mais abran-
gente que puderem. Isso signifi-
ca, para Daniel Kurtzer, ex-em-
baixador americano em Israel,
que Washington terá de cons-
truir uma política para o Oriente
Médio que hoje não existe. “Ir
para a negociação não é uma polí-
tica, mas uma tática. Os EUA
têm de montar uma diplomacia
dura para essa questão. Não há
alternativa: os dois lados evitam
se olhar”, afirmou Kurtzer.

Aaron Miller parte de dois pon-
tos igualmente críticos. Primei-
ro, Obama terá de evitar o “abis-
mo fiscal” (a ausência de acordo
entre a Casa Branca e o Congres-
so que pode levar os EUA a nova
recessão). Caso contrário, não
terá margem para atuar na esfera
internacional. Depois, precisará
montar uma equipe de política
externa de “primeira classe, lide-
rada pelo secretário de Estado”.

“O presidente tem uma secre-
tária de Estado (Hillary Clinton)
que segue sua própria agenda,
que eu chamo de humanismo pla-
netário”, afirmou Miller. “Mas o
secretário tem de trabalhar a po-
lítica externa em tempo real
com o presidente e não deixar a
tarefa para os enviados espe-
ciais.”

Nova diplomacia. De acordo com especialistas, presidente americano terá de resolver rápido as discussões sobre a reforma fiscal no
Congresso e montar uma equipe de primeira linha no Departamento de Estado para lidar com a instabilidade no Oriente Médio
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.
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