
A
tentado fundamentalis- 
ta arrasa a embaixada do 
Irã em Beirute e deixa pe
lo menos 24 mortos e 150 
feridos. Os Estados Unidos 

suspendem a ajuda militar ao Egito, que 
toma empréstimos aos sauditas e pro
põem comprar defesas antiaéreas da Rús
sia. Benjamin Netanyahu e François 
Hollande se unem para sabotar o acordo 
entre Barack Obama e o presidente ira
niano Hassan Rohani, apoiado pelo Hez- 
bollah. Israel e Arábia Saudita fazem pla
nos para um ataque conjunto a Teerã e a 
segunda prepara-se para receber armas 
nucleares do Paquistão.

Tudo isso era impensável há três anos. 
O que se passa? Para entender, é preciso 
passar pela crise de 2008, a Primavera 
Árabe, os maus resultados da ação da Otan 
no Afeganistão e na Líbia, a guerra civil sí
ria, o golpe no Egito e relativo sucesso dos 
EUA com a redução da dependência da im
portação de energia em geral e do petróleo 
do Golfo Pérsico em especial.

Em 2001, ocupar e controlar o Iraque 
e controlar a região do Golfo eram priori
dades dos lobbies que chegaram ao poder 
com George W. Bush e expuseram suas 
ideias no famigerado Projeto para o Novo 
Século Americano (PNAC, em inglês). Mas

o plano que visava preservar a hegemonia 
mundial dos EUA ao longo de todo o século 
XXI não sobreviveu ao fiasco no Iraque.

Desde o fim do governo Bush, a cri
se financeira tornou excessivo para os 
EUA o custo de sua aventura militar no 
Oriente Médio. Ao mesmo tempo, a ex
pectativa da exploração do gás de xisto 
nos EUA e Canadá e do petróleo de águas 
profundas no Brasil e México criava para 
Washington a possibilidade de depender 
apenas de fontes de energia próximas e re
lativamente confiáveis.

Os governos europeus, ainda mais afe
tados pela crise, cortaram despesas mili
tares e contribuições à Otan, incluídas as 
aventuras militares no Afeganistão e na 
Líbia. Aos olhos dos EUA, jogaram nas 
costas de Washington o custo da defesa 
comum e da garantia do fornecimento de 
petróleo. A Primavera Árabe deixou a re
gião ainda mais instável e as tentativas

dos EUA de cooptar e controlar o proces
so foram terrivelmente malsucedidas. 
Israel, confiante no apoio incondicional de 
Washington, nada fez por viabilizar uma 
negociação de paz com os palestinos. Ao 
contrário, continuou a tomar-lhes terras 
paracolôniasjudias sem se importar com 
a opinião internacional.

Uma guerra dos EUA ao Irã, que em 
2003 era o passo esperado a seguir à in
vasão do Iraque (e eventualmente Síria) eA ut
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o novo governo do Irã. Vladimir Putin tor
nou-se quase um parceiro tanto por ter 
um poder militar respeitável quanto por 
ser um dos raros líderes fortes do mundo 
com influência na região e capacidade de 
se manter no poder no médio prazo e ga
rantir acordos que o envolvam.

Se Israel e Arábia Saudita querem 
uma guerra com o Irã, que o façam por 
sua conta e risco, é o que os EUA pare
cem deixar implícito. Aquestão passa as
sim da coluna do débito para a do crédi
to no balanço dos interesses dos EUA - 
e mais ainda da Europa, que tem maior 
necessidade de petróleo do Golfo e de 
pagá-lo com divisas conseguidas com a 
exportação de armas, construção de usi
nas, venda de títulos e outros negócios 
com as monarquias árabes.

Além de 10,8 bilhões de dólares em 
bombas antibunkere mísseis de cruzeiro 
recentemente encomendados dos EUA 
(sem contar 30 bilhões em caças fecha
dos desde 2011), os sauditas prometem 
comprar submarinos alemães e 17 bi
lhões em helicópteros e caças da França, 
sua maior fornecedora na Europa, à qual 
também acenam com parceria em 16 usi
nas nucleares, estimadas em 100 bilhões. 
Os Emirados se mostram quase igual
mente generosos. E compreensível que a 
França, com seu quadro econômico e po
lítico deteriorado, seja a mais disposta a 
tomar as dores de reis, emires e sultões. 
Precipitou o ataque da Otan na Líbia, lide
rou as pressões pela intervenção na Síria 
e em Genebra deixou Kerry pendurado na 
sua caneta ao bloquear o acordo com o Irã.

Apesar disso, as negociações prosse

ainda em 2010 era dada como favas conta
das por muitos analistas ocidentais, tor- 
nou-se cada vez menos atraente. Os EUA 
querem hoje reduzir sua presença direta 
no Oriente Médio. Decepcionaram Tel- 
Aviv, Riad e Emirados ao aceitar a propos
ta russa e desistir da intervenção na Síria e 
negociar com Teerã. A suspensão da ajuda 
às Forças Armadas do Egito após o golpe 
do general Al-Sisi também contraria Israel 
e os sauditas, que apoiaram o golpe. Para

Israel, em especial, esse apoio (na práti
ca, um suborno das Forças Armadas egíp
cias) era visto como garantia dos acordos 
de Camp David e da paz de 1979.

Os EUA não pretendem virar as cos
tas a seus aliados na Europa e no Oriente 
Médio, mas o apoio não vai mais ser gra
tuito e incondicional. Se depender de 
Obama e John Kerry, os EUA vão sair do 
Afeganistão, reduzir seus compromissos 
na região e buscar uma acomodação comA ut
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guem. Retomadas com nova reunião em 
Genebra na quarta-feira 20, continuam a 
ser levadas a sério por Washington, 
Moscou e Teerã - e também por Tel-Aviv, 
haja vista os esforços que faz por sabotá- 
-las. Se chegarem abom termo nesta ou em 
uma próxima rodada, o primeiro passo se
ria uma paralisação do programa nuclear 
iraniano por seis meses, em troca de um 
levantamento parcial e reversível das san
ções ocidentais, incluindo a liberação de 10 
bilhões de dólares em ativos financeiros 
do Irã congelados no Ocidente. Nesses 
meses, seria negociado um acordo perma
nente sem atender à exigência israelense 
de desmantelamento total de seu progra
ma nuclear. Um monitoramento sério das 
instalações iranianas pela ONU e a limi
tação da capacidade de enriquecimento 
de urânio necessário para uso civil deve 
ser suficiente.

Netanyahu considera inaceitável um 
acordo nesses termos, mas Israel, apesar 
de suas bravatas, não tem poder militar 
suficiente para destruir as instalações nu
cleares iranianas sem ajuda e, se o tentar, 
corre o risco de uma retaliação mais pesa
da do que pode absorver. Aparte as discus
sões de especialistas sobre a duvidosa efi
cácia real do seu “escudo antimísseis” em 
caso de ataque maciço. O Hezbollah, com 
apenas 20 mil militantes, tem sido capaz

de manter um equilíbrio de terror com 
Tel-Aviv desde que esta fracassou em eli
miná-lo com o ataque ao Líbano de 2006. 
“E hora de Israel buscar outros aliados que 
não os EUA”, disse Avigdor Lieberman ao 
retornar ao cargo de chanceler.

A quem se refere? Em primeiro lu
gar, ao rei Abdullah. Citando fontes di
plomáticas, o jornal britânico Sunday 
Times noticiou que o Mossad negocia 
com os sauditas um acordo secreto pelo 
qual a Arábia Saudita permitiria o uso de 
seu espaço aéreo e ofereceria drones, he
licópteros e aviões-tanques para um ata
que israelense ao Irã. Além disso, o pró
prio reino tem se armado, às claras com 
a compra massiva de armas ocidentais e 
clandestinamente por meio de um acordo 
sub-reptício com o Paquistão. Segundo a 
BBC, que cita fontes na Otan e Israel, o 
governo de Islamabad construiu bom
bas atômicas que estão prontas para ser

entregues, pagas na forma de ajuda finan
ceira ao programa nuclear iraniano.

Cresce exponencialmente a ansiedade 
das monarquias árabes com as tensões 
revolucionárias no mundo árabe, que 
consideram inspiradas pela revolução 
iraniana. Os efeitos de sua colaboração 
silenciosa com Israel se veem no Egito, 
onde ajudaram a derrubar Mohamed 
Morsi, simpático ao Irã, e na Síria, onde 
tentam fazer o mesmo com Bashar al-As- 
sad. Depois de fracassar na tentativa de 
subornar a Rússia para abandonar a Síria, 
os sauditas passaram a financiar armas 
e treinamento no Paquistão para funda- 
mentalistas salafistas, enquanto Israel 
bombardeia carregamentos de armas 
russas destinadas a Damasco.

Mas passar do acordo tácito à colabo
ração aberta com Israel é um passo pe
rigoso. Há importantes minorias xiitas 
em vários países do mundo muçulmano 
e a bem-sucedida resistência a Israel em 
2006 fez do Hezbollah um exemplo aos 
olhos de muitos sunitas. Se a colaboração 
dos sauditas com os EUA ao ceder bases 
para a Guerra do Golfo, em 1990, bastou 
para transformar Osama bin Laden, en
tão herói dos sauditas e da mídia ociden
tal, no temido líder da Al- Qaeda, quais não 
seriam as consequências de uma aliança 
explícita com Israel? 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Caixa de texto
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 19, n. 776, p. 62-654, 27 nov. 2013. 




