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Morsi irá a julgamento em
novembro, afirma Justiça

O corte significativo da ajuda america-
na aos militares egípcios, anunciado
ontem pela Casa Branca, pode ser

uma necessidade moral. Em vez de gás lacri-
mogêneo, os generais do Cairo têm preferi-
do usar munição real contra manifestantes.
Em julho, deram um golpe contra um gover-
no democraticamente eleito – embora go-
vernasse de maneira antidemocrática e ti-
vesse se tornado o alvo da revolta popular.

No entanto, a redução da ajuda levanta
difíceis questões para os aliados america-
nos da região, para o processo de paz e para
a segurança nacional dos EUA. Também sus-
cita dúvidas quanto à utilidade de meias me-
didas: cortar parte da ajuda é, sobretudo,
um gesto de desaprovação, e não uma pro-
funda mudança destinada a conduzir o Egi-
to por um caminho diferente.

Os aliados dos EUA na região – principal-

mente Israel, Arábia Saudita, Emirados Ára-
bes Unidos, Jordânia e Bahrein – enfrentam
os mesmos adversários da liderança egíp-
cia: o radicalismo xiita (sob a forma do regi-
me iraniano e do Hezbollah); a Irmandade
Muçulmana, que os militares egípcios deci-
diram banir com brutalidade (é bom lem-
brar, com a ajuda de milhões de egípcios
contrários à organização); e o extremismo
sunita (sob a forma da Al-Qaeda e de gru-
pos que adotam uma linha semelhante, in-
clusive os que atualmente aterrorizam a Pe-
nínsula do Sinai). Esses aliados já não con-
fiam na amizade do presidente Barack Oba-
ma. E eles – particularmente os árabes, mas
um pouco menos os israelenses – temem
ser relegados ao segundo plano em favor de
uma visão mais isolacionista em relação ao
mundo ou, pior ainda, da aproximação ame-
ricana ao Irã, na qual não confiam absoluta-
mente.

Outra causa de preocupação são as conse-
quências que essa medida poderia ter para
as conversações de paz entre Israel e os pa-
lestinos. O Egito pressiona energicamente
o Hamas na Faixa de Gaza, cortando o supri-
mento de armas e fechando os túneis usa-

dos para contrabandear mercadorias. O Ha-
mas enfraquecido interessa particularmen-
te aos EUA, a Israel e, o que é mais impor-
tante, à Autoridade Palestina.

Não faz muito sentido do ponto de vista
de Israel – ou da perspectiva do presidente
palestino Mahmoud Abbas – punir os milita-
res egípcios enquanto ele prejudicam o Ha-
mas. Por um lado, a facção radical está tra-
balhando razoavelmente, suprimindo os
elementos perigosos que pretendem defla-
grar um novo conflito com Israel. Por ou-
tro, o Hamas é sempre o Hamas, sempre
contrário à existência de Israel e certamen-
te ao avanço da solução dos dois Estados
(por mais sonhadora que a ideia possa pare-
cer neste momento).

E há também a Península do Sinai. O go-
verno Obama não pretende cortar a ajuda
ao Egito para combater o terrorismo, recur-
so que está sendo usado contra grupos da
Al-Qaeda no Sinai. Mas provocar a inimiza-
de dos generais que agora agem no interes-
se da segurança nacional dos EUA poderia
ser interpretado como uma política míope.

Impedir que a região mergulhe no caos é
uma tarefa importante na luta contra o ex-

tremismo islâmico. Entretanto, interessa
ao Egito conter o Hamas e combater o ter-
ror islâmico, quer os EUA contribuam com
uma ajuda militar direta quer não. E o go-
verno Obama sabe disso.

Há onze anos, num famoso discurso em
que se opunha à Guerra do Iraque, Obama
disse: “Vamos lutar para garantir que os
nossos chamados “aliados” no Oriente Mé-
dio, sauditas e egípcios, parem de oprimir
seu povo, de eliminar os dissidentes, de tole-
rar a corrupção e a desigualdade, de admi-
nistrar desastradamente suas economias,
permitindo que sua juventude cresça sem
uma formação adequada e possa ser rapida-
mente arregimentada por terroristas”.

Essa é a filosofia de Obama sobre o Orien-
te Médio. Além de todos os outros perigos,
o corte da ajuda ao Egito assinala que o
atual governo americano pretende agir de
maneira agressiva contra os autocratas ára-
bes, oferecendo aos islamistas esperança
num momento em que eles estão desconcer-
tados. Podemos prever, sem riscos, que ne-
nhum dos aliados dos EUA ficará particular-
mente satisfeito com a decisão de ontem. /
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Os EUA anunciaram ontem
que cortarão grande parte da
bilionária ajuda militar ao
Egito, confirmando informa-
ções que circulavam desde
terça-feira à noite. A medida
representa uma mudança sig-
nificativa na política ameri-
cana para a região. Antes do
anúncio oficial, Israel havia
feito um apelo para que o go-
verno de Barack Obama não
desse esse passo e mantives-
se o apoio aos generais do
Cairo na luta contra grupos is-
lâmicos.

A medida de Washington é
umarepresália à onda de repres-
são a militantes da Irmandade
Muçulmana desde a queda do
presidente Mohamed Morsi, no
início de julho. Por meio de um
comunicado à imprensa, a por-
ta-voz do Departamento de Es-
tado dos EUA, Jen Psaki, afir-
mou que Washington suspen-
deu o envio de “material militar
pesado e de sua ajuda em dinhei-
ro ao governo (egípcio), à espe-
ra de um progresso real em dire-
ção a um regime civil inclusivo,
democraticamente eleito, e a
eleições justas”.

A diplomacia americana enfa-
tizou que não cortará toda a aju-
da. A cooperação em setores co-
mo contraterrorismo e luta con-
tra a proliferação de armas de
destruição em massa, além do
apoio à segurança na Península
do Sinai – que faz fronteira com
Israel –, serão mantidos intac-
tos, garantiu Washington.

Segundo fontes do Congres-
so americano informadas pelo
Departamento de Estado sobre
a decisão, o governo Obama dei-
xará de entregar ao Egito várias
armas de última geração cujos
contratos já estavam concluí-
dos: tanques M1A1 Abrams, ca-
ças F-16, helicópteros Apache e
mísseis Harpoon. Além disso,

os EUA suspenderão uma trans-
ferência direta de US$260 mi-
lhões e um empréstimo de
US$300 milhões ao governo do
Cairo.

Após o golpe contra o primei-
ro presidente eleito democrati-
camente no Egito, várias figuras-
chave do governo americano te-
riam passado a defender o corte
parcial da ajuda financeira aos
militares do Cairo. Em agosto,
Obama supostamente esteve
prestes a anunciar a suspensão
parcial, mas o uso de armas quí-
micas na Síria tirou da agenda a
crise egípcia. A morte de 50 ma-
nifestantes da Irmandade, no
fim de semana, teria feito o pre-
sidente decidir pela “punição”
aos generais do Cairo.

Com a assinatura dos acor-
dos de paz com Israel, em 1979,
o Egito tornou-se um dos princi-
pais beneficiários da ajuda mili-
tar dos EUA. A cifra atual chega
a US$1,3 bilhão, além de outras
centenas de milhões de dólares
em ajuda não militar. O dinhei-
ro às Forças Armadas é usado
pelo Egito principalmente para
a compra de material bélico
americano e manutenção do
equipamento.

Amigos. Os principais aliados
estratégicos dos EUA no Orien-
te Médio, Israele Arábia Saudita,
opunham-se desde o início à
ideia de cortar a ajuda militar ao
Egito e, nos bastidores, manifes-
taram frustração com o anúncio
de ontem do Departamento de
Estado.“Seos EUA sãovistosco-
mo alguém que vira as costas ao
Egito, um velho amigo, como fi-
cará a imagem americana? As
pessoas veem isso como os EUA
desistindo de um amigo”, disse
uma fonte do governo israelen-
se citada, em condição de anoni-
mato, pelo New York Times. Se-
gundo ela, as implicações vão
muitoalémdas relaçõesentreIs-
raele Egitoe envolvemo conjun-
to da política externa americana
na região.

Questionado sobre o tema, o
primeiro-ministro israelense,
Binyamin Netanyahu, disse, na
semana passada, que só falaria
“de maneira geral”, completan-
do que a paz entre Israel e Egito
tem por base o apoio de Wa-
shington aos militares egípcios.
O ministro de Assuntos Estraté-
gicosde Israel,YuvalSteinitz,re-
cusou-seontemacomentar ade-
cisão de Obama, mas disse:
“Acho que é preciso fortalecer e
apoiar o Egito, falando de um
modo geral”.

O anúncio dos EUA foi feito
enquanto o ministro da Defesa
de Israel, Moshe Yalon, visitava
Washington. Ele se reuniu com
seu homólogo, o chefe do Pentá-
gono, Chuck Hagel.

Na semana passada, o presi-

dente interino do Egito, Adli
Mansour,apontadopelosmilita-
res, havia sido recebido na Ará-
bia Saudita, que prometeu am-
pliar o apoio aos militares egíp-
cios na luta contra a Irmanda-
de. / NYT, AP e REUTERS

EUA reduzem ajuda ao Egito para
pressionar por regime civil e eleições
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As 3 razões para não
suspender o auxílio
aos generais do Cairo

Operário pales-
tino trabalha
em túnel que
liga a Faixa de
Gaza ao Egito:
forças milita-
res egípcias
ampliaram o
cerco ao contra-
bando de produ-
tos para o terri-
tório sob con-
trole do Hamas

Túneis
de Gaza
sob
pressão

CAIRO

O presidente deposto do Egito,
Mohamed Morsi, irá a julgamen-
to – acusado pela morte de ma-
nifestantes – no dia 4 de novem-
bro, anunciou ontem a Justiça
egípcia. Na mesma ocasião, sen-
tarão no banco dos réus vários
integrantes da cúpula da Irman-
dade Muçulmana que foram
presos após o golpe contra Mor-
si, no dia 3 de julho.

O paradeiro do primeiro pre-
sidente do Egito eleito demo-
craticamente é desconhecido e
autoridades militares e do Judi-
ciário afirmam apenas que ele
está em “prisão domiciliar”. Ofi-
cialmente, Morsi está sendo
processado pela morte de mani-
festantes em um protesto dian-
te do Palácio Presidencial, em
dezembro. No entanto, é prová-
vel que outras acusações sejam

apresentadas contra ele, in-
cluindo a de apoiar “terroris-
tas” do grupo palestino Hamas.

A Justiça tem demonstrado
dureza contra a Irmandade des-
de o golpe de julho. Juízes deter-
minaram o banimento do gru-
po, de seu partido político – o
Justiça e Liberdade – e de todas
as organizações de caridade liga-
das a ele. A Irmandade tem 85
anos e, mesmo sob a ditadura
de Hosni Mubarak, era tolera-
da, com alguns de seus integran-
tes formando uma bancada mi-
noritária no Parlamento.

Além de Morsi, figuras impor-
tantes do grupo deverão ser jul-
gadas no dia 4 de novembro, in-
cluindo o vice-presidente – e
“chanceler” – da organização,
Essam el-Erian, e o secretário-
geral do Justiça e Liberdade,
Mohamed Beltagy. / NYT, AP e

REUTERS

Punição. Sob críticas de aliados como Israel e Arábia Saudita, americanos anunciam que não entregarão tanques, aviões de caça e
mísseis aos generais do Cairo e suspenderão US$ 560 milhões em auxílio em dinheiro até haver ‘progresso real’ para a democracia
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● Desde 2003, a ajuda militar enviada pelos EUA se manteve 
estável, mas a ajuda econômica foi reduzida em 72%

AUXÍLIO AMERICANO

2,212

1,865 1,821 1,778 1,751 1,702
1,551 1,551 1,548 1,551 1,551

Variação na última década
EM US$ BILHÕES

AJUDA ECONÔMICA AJUDA MILITAR

Pedido de US$ 1,55 bilhão 
(US$ 1,3 bilhão para ajuda militar 
e US$ 250 milhões de ajuda 
econômica). Entrega de tanques e 
aviões foi suspensa, mas os auxílios 
para contraterrorismo e segurança 
de fronteiras não serão afetados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




