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Os dez mandamentos da visita ao Oriente Médio

Portal. Veja galeria de fotos sobre os
10 anos da Guerra no Iraque
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ACasa Branca preocupou-se
em reduzir as expectativas
da primeira visita oficial do
presidente Barack Obama a

Israel, salientando que o líder não le-
vará uma iniciativa de paz específica,
mas seu objetivo é “ouvir”. Para mui-
tos israelenses, já não era sem tem-
po. Pois, embora o cidadãos de Israel
sejam, em geral, pró-americanos,
Obama poderá encontrar uma multi-
dão mais exigente do que em sua visi-
ta anterior, há cinco anos, como sena-
dor, na campanha de 2008.

Muitos israelenses ficaram ressen-
tidos pelo fato de ele não ter visitado
o país no seu primeiro mandato, e
por sua suposta indiferença em rela-
ção à deposição de Hosni Mubarak e
à ascensão da Irmandade Muçulma-
na no Egito. As relações notoriamen-
te conturbadas de Obama com o pri-
meiro-ministro Binyamin Netanya-
hu não ajudaram, embora, a posse de
um novo governo de coalizão, na se-
mana passada, permita prever um re-
lacionamento mais amistoso.

Obama poderá sempre contar com
uma parcela do público de Israel – os
assinantes do jornal de centro-es-

querda Haaretz e os eleitores de tendên-
cia trabalhista – para apoiá-lo quase
com a mesma confiança de seus demo-
cratas no EUA. Mas, para conquistar o
restante da população (dois terços dele,
se as recentes eleições podem ser consi-
deradas um parâmetro seguro), ele pre-
cisará de algumas diretrizes. Assim co-
mo os Dez Mandamentos guiaram os
israelitas através da perigosa travessia
até a Terra Prometida, novas regras po-
derão ajudar Obama a navegar num mar
de israelenses hostis.

1. Não faças associações. “Fazer uma
associação”, no contexto político do
Oriente Médio, é a ideia de que as várias
doenças da região só serão sanadas solu-
cionando o conflito árabe-israelense.
Se essa briga for resolvida – segundo o
pensamento convencional – os mundos
árabe e muçulmano não mais tolerarão
islâmicos radicais, autocratas e terroris-
tas, e se aproximarão mais da democra-
cia liberal, do desenvolvimento econô-
mico e de relações mais simpáticas com
o Ocidente. Mas a falta de paz entre is-
raelenses e palestinos é uma ferida que
infecciona toda a política externa ameri-
cana e serve de pretexto para o terroris-
mo. Durante os preparativos dessa via-
gem, o presidente foi mais generoso ad-
mitindo que Israel vive numa “vizinhan-
ça hostil” com abundância de proble-
mas locais. Ele terá de se ater à segunda
opção se quiser sair de Jerusalém com
mais amigos do que quando chegou.

2. Não congelarás. A insistência do
primeiro mandato de Obama em se con-
gelar por um ano as construções na Cis-
jordânia foi um erro de principiante que
não deu nenhum resultado – apenas o
alijamento de muitos israelenses. Pois,

embora todos os homens tenham sido
criados iguais, todos os assentamentos
não obedecem à norma. O general
Amos Yadlin – ex-adido militar em Wa-
shington, que atualmente dirige o Insti-
tuto dos Estudos sobre Segurança Na-
cional de Tel-Aviv – disse que uma gran-
de maioria de israelenses assinaria um
papel em favor de um congelamento em
cerca de 80% da Cisjordânia, particular-
mente os que estão isolados a leste do
muro de segurança. Mas deter a constru-
ção dos grandes assentamentos e nos
bairros majoritariamente judeus de Je-
rusalém Oriental não faz sentido, e só
cria rancor de ambos os lados.

3. Não ignorarás tua contraparte. A

imagem de Obama em Israel não aju-
dou em nada quando, em 2011, ele foi
apanhado queixando-se num microfo-
ne inadvertidamente ligado de que teria
de trabalhar diariamente com Netanya-
hu. Então, no mês passado, o presidente
disse nos bastidores que não só o pre-
miê está levando seu país ao isolamento
internacional, mas o próprio público is-
raelense “não sabe qual é o seu principal
interesse”.

4. Honrarás os amigos mais do que
teus inimigos. No Oriente Médio, a ca-
pacidade de identificar aliados e inimi-
gos – e premiar e punir da mesma manei-
ra – é um talento tradicionalmente ad-
mirado tanto por judeus quanto por ára-

bes. “Hoje, tu humilhaste todos os teus
seguidores”, deplora o comandante do
exército do Rei Davi quando o monarca
chora a morte do filho rebelde, “mos-
trando amor por aqueles que te odeiam,
e ódio por aqueles que te amam”. Os
israelenses sabem que a Irmandade Mu-
çulmana do Egito e a teocracia que go-
verna o Irã são antiamericanos ferre-
nhos. Eles lembram que no 11 de Setem-
bro os palestinos comemoraram nas
ruas. Procuram compreender por que
motivo eles são alvo da ira de Obama,
enquanto os outros protagonistas da re-
gião têm passe livre.

5. Chamarás as coisas pelo nome. Os
israelenses respeitam a franqueza e es-
peram que Obama demonstre a mesma
honestidade em referência aos interes-
ses de Israel. O Hezbollah é um exem-
plo claro. O novo secretário da Defesa,
Chuck Hagel, foi um dos 12 senadores
que se recusaram a assinar uma carta
endereçada à União Europeia pedindo
para designar o Hezbollah como organi-
zação terrorista, apesar de ter derrama-
do o sangue de mais de 250 americanos.

6. O casamento é eterno. Em 2011, a
então secretária de Estado, Hillary Clin-
ton, anunciou que seu governo transfe-
riria o grosso de seus recursos estratégi-
cos do Oriente Médio para a Ásia. Para o
público americano cansado de perder
sangue e dinheiro no Iraque e no Afega-
nistão, a decisão parecia fazer todo o
sentido. Mas os EUA não podem se di-
vorciar do Oriente Médio, por mais que
tentem. Apesar do discurso sobre a inde-
pendência energética americana, a re-
gião continua a principal fonte mundial
de combustíveis fósseis para o futuro
próximo.

7. Não te apresses. O conflito ára-
be-israelense provavelmente não se-
rá resolvido por ideias novas e ousa-
das, mas trabalhando incansavel-
mente as ideias antigas. Talvez nem
sequer se resolva definitivamente en-
quanto vivermos.

8. Te aproximarás do povo. A Casa
Branca indicou que um dos princi-
pais propósitos da visita é reatar as
relações com Netanyahu, que acaba
de ser reeleito. Mas as discrepâncias
entre os dois líderes – a sensibilidade
de Obama se formou na Universida-
de Columbia, a de Netanyahu nos co-
mandos – indicam que eles jamais se-
rão grandes amigos. Obama fará um
“discurso de Jerusalém” para 600 es-
tudantes universitários israelenses –
uma oportunidade excelente para re-
verter a situação.

9. Terás de justificar-te. Autorida-
des israelenses alardearam a coopera-
ção militar de Obama com Israel co-
mo a mais significativa da história. Se
o presidente conseguir convencer
que seus erros têm mais a ver com
estilo do que com substância, pode
sair ileso da Terra Santa.

10. Deterás o Irã ou te afastarás.
Além de estabelecer uma conexão
com o povo de Israel, o objetivo mais
abrangente da viagem diz respeito ao
programa nuclear do Irã. Se Obama
não convencer os israelenses a con-
fiar nele na questão do Irã – se Teerã
construir a bomba, ou se Jerusalém
resolver atacar – nenhuma tábua do
Sinai o ajudará a restaurar seu legado
para a Terra Prometida. /TRADUÇÃODE

ANNA CAPOVILLA

● Hoje
Obama visita Museu de Israel,
onde verá os Manuscritos do Mar
Morto, e segue para um centro de
tecnologia. Depois, será recebido
em Ramallah pelo presidente
Mahmoud Abbas e o premiê Sa-
lam Fayyad e falará a jovens pa-
lestinos. De volta a Jerusalém,
discursará novamente e terá jan-
tar de gala

● Amanhã
Deposita flores nas sepulturas
de Theodor Herzl e Yitzhak Rabin
e, depois, vai ao Museu do Holo-
causto. Presidente seguirá para
a Igreja da Natividade, na Cisjor-
dânia. Por fim, parte para Amã

Assim como as tábuas da lei
guiaram os hebreus, Obama
terá de respeitar 10 leis em
sua delicada travessia na
política israelense de hoje

DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES

Aproximação. Após desembarcar em Tel-Aviv, Obama inspeciona, acompanhado por Netanyahu, sistema antimíssil

Em Israel, Obama promete fazer ‘o
que for necessário’ contra Irã nuclear
JERUSALÉM

Em seu primeiro dia em Jeru-
salém, o presidente Barack
Obama enfatizou as garantias
a Israel de que os EUA não hesi-
tarão em usar a força militar
contra o Irã caso o diálogo fra-
casse. “A diplomacia com Tee-
rã é preferível, mas todas as op-
ções estão sobre a mesa”, dis-
se. Obama também pôs em dú-
vida rumores de que armas
químicas foram usadas na Sí-
ria e demonstrou frustração
com o impasse no diálogo en-
tre israelenses e palestinos.

Desde que o Air Force One
pousou em Tel-Aviv, o presiden-
te e o primeiro-ministro israelen-
se, Binyamin Netanyahu, tenta-
ram demonstrar que as dificulda-
des na relação pessoal entre os
dois são parte do passado. Os lí-
deres tiraram o paletó caminhan-
do na pista do aeroporto, mostra-
ram bom humor a jornalistas e
usaram o mesmo adjetivo – “ina-
balável” – para descrever a alian-
ça entre Washington e Tel-Aviv.
O americano falou ainda que a
parceria com Israel é “eterna”.

Após passarem horas reuni-
dos, Obama disse, ao lado de Ne-
tanyahu, que os EUA “farão o
que for necessário para impedir
que o Irã tenha armas nuclea-
res”. O presidente afirmou que
cabe aos iranianos “aproveita-
rem a oportunidade” do diálogo,
mas disse que “não pode con-
fiar” na república iraniana.

Obama indicou que cabe a Is-
rael decidir se deve ou não lançar
um ataque militar unilateral con-
tra o Irã. “Cada país tem de to-
mar suas próprias decisões quan-
do se trata de um tema da impor-
tância de uma ação militar e a
situação israelense é diferente
da americana. Não espero que o
primeiro-ministro (Netanyahu)
submeta uma decisão sobre a se-

gurança nacional a um outro
país, assim como os EUA não
submeteriam suas decisões.”

“Estou totalmente convenci-
do de que o presidente Obama
está determinado a impedir o Irã

de conseguir armas nucleares”,
afirmou Netanyahu, que causara
irritação no governo americano
ao deixar claro seu apoio ao repu-
blicano Mitt Romney nas elei-
ções do ano passado. “Obama
reafirmou, mais do que qualquer
outro presidente dos EUA, o di-
reito e o dever de Israel de se de-
fender, sozinho, de qualquer
ameaça”, afirmou, concluindo
em seguida que os dois aliados
concordam que o Irã poderá fa-
bricar sua primeira arma nuclear
dentro de um ano.

O tour de três dias por Israel,
Cisjordânia e Jordânia é a primei-

ra viagem do presidente em seu
segundo mandato. É também a
primeira vez que Obama visita
Israel desde que ele entrou na
Casa Branca, em 2009 – algo que
republicanos vinham usando pa-
ra criticar a suposta falta de com-
promisso do democrata com o
Estado judeu.

Suspeitas. Questionado sobre
a acusação do regime de Bashar
Assad de que rebeldes sírios usa-
ram armas químicas em um ata-
que que deixou 31 mortos e 100
feridos (mais informações na pági-
na A11), Obama se disse “pro-

fundamente cético” e afirmou
que os EUA estão investigando o
caso. Segundo eles, autoridades
do governo sírio estão dispostas
a usar o arsenal proibido para se
manter no poder. “Deixei claro
que o emprego de armas quími-
cas (na Síria) mudará completa-
mente (a avaliação dos EUA).”

O presidente americano tam-
bém reconheceu os fracassos no
processo de paz entre israelen-
ses e palestinos. Obama voltou a
falar que foi a Israel “ouvir” opi-
niões para tentar entender “co-
mo os EUA podem desempe-
nhar um papel construtivo”.

“Não avançamos, não houve o
progresso que gostaríamos de
ter visto”, admitiu. “Trata-se de
um problema muito difícil.”

À frente de um novo gabinete
desde a semana passada, Netan-
yahu disse que o princípio de
“dois Estados para dois povos”
continua a ser a base da posição
israelense. O premiê pediu ao
presidente da Autoridade Pales-
tina, Mahmoud Abbas, que reto-
me o diálogo e “vire a página”.

Obama irá hoje à Cisjordânia,
onde se encontrará com Abbas, e
amanhã embarca para a Jordâ-
nia. No roteiro do presidente no
Oriente Médio há visitas a luga-
res sagrados e dois discursos a
jovens – um para palestinos, ou-
tro para israelenses.

Ontem, palestinos protesta-
ram contra o apoio do presiden-
te americano a Israel e a falta de
condenações explícitas aos as-
sentamentos na Cisjordânia e
em Jerusalém Oriental. /
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● Recado

Garantias. Ao desembarcar no Oriente Médio em sua 1ª viagem oficial do 2º mandato, presidente americano fala em ‘aliança eterna’
com Tel-Aviv e indica que cabe aos israelenses decidir sobre ofensiva unilateral a Teerã; líder duvida de ataque químico na Síria
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“A aliança entre os EUA
e Israel é eterna. Temos
orgulho de ser seu mais
forte aliado e melhor amigo”

Embora a maioria dos
israelenses seja pró-EUA,
Obama deve encontrar agora
um público mais exigente
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




