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Tropas	israelenses	nas	Colinas	de	Golan,	anexadas	a	Israel,	na	fronteira	com	a	Síria,	em	3	de	janeiro	de	2020	
(Foto:	Jalaa	Marey/AFP	via	Getty	Images).	

O	ano	de	2020	começou	com	alto	grau	de	tensão	no	Oriente	Médio,	com	a	morte	do	general	
Qassim	Suleimani,	das	IRGC,	pelos	EUA	em	janeiro.	Entre	os	vários	acontecimentos	que	se	
desenvolveram	desde	então,	Israel	normalizou	relações	diplomáticas	com	diversos	países	
árabes	com	mediação	dos	EUA	de	Donald	Trump,	surpreendendo	a	muitos.	Israel,	Arábia	
Saudita	e	Irã	estão	atentos	à	nova	administração	norte-americana,	que,	prometendo	

retornar	ao	JCPA,	pode	definitivamente	aproximar	os	sauditas	dos	israelenses	contra	o	Irã.	
No	entanto,	no	Oriente	Médio,	surpresas	nunca	devem	realmente	surpreender.	

O	ano	de	2020	ficará	marcado	no	Oriente	Médio	por	uma	série	de	acontecimentos	
capazes	 de	modificar	 o	 equilíbrio	 de	 forças	 na	 região,	 com	 reflexos	 em	 todo	 o	
sistema	internacional.	

Primeiro,	recorde-se	que	logo	no	terceiro	dia	do	ano	Qassim	Suleimani,	poderoso	
comandante	da	Guarda	Revolucionária	do	Irã	e	número	dois	do	regime	xiita,	foi	
eliminado	numa	ação	militar	norte-americana.	O	ataque	de	mísseis	foi	efetivado	
por	 uma	 aeronave	 remotamente	 pilotada,	 um	 drone,	 o	 MQ-9	 Reaper,	 numa	
amostra	 da	 importância	militar	 que	 esse	 armamento	 iria	 ainda	 demonstrar	 ao	
longo	do	ano,	notadamente	no	conflito	entre	a	Armênia	e	o	Azerbaijão.	Mas	essa	é	
outra	história.	
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O	 ataque	que	matou	Qassim	Suleimani	 foi	 o	 ápice	de	uma	 escalada	de	 tensões	
entre	os	dois	países,	que	se	desenrolaram	ao	longo	dos	dois	anos	anteriores.	Em	
2018,	 os	 Estados	 Unidos	 retiraram-se	 do	 Joint	 Comprehensive	 Plan	 of	 Action	
(JCPA),	acordo	assinado	em	2015	com	o	Irã,	a	Rússia,	a	China,	o	Reino	Unido,	a	
França	 e	 a	 Alemanha,	 sob	 a	 alegação	 de	 que	 os	 iranianos	 desrespeitavam	 os	
termos	do	acordo	que	havia	sido	celebrado	justamente	para	regular	a	atividade	
nuclear	iraniana.	A	partir	de	então	os	Estados	Unidos	intensificaram	suas	sanções	
econômicas	contra	o	Irã,	que,	em	retaliação,	promoveu	uma	escalada	das	tensões	
no	Golfo	Pérsico,	com	uma	série	de	ações	militares	de	pequeno	porte	contra	navios	
petroleiros	de	diferentes	nacionalidades	que	passavam	pelo	Estreito	de	Ormuz	e	
com	ataques	 e	 ações	de	 sabotagem	contra	 alvos	 árabes	 e	 norte-americanos	no	
Oriente	Médio.	

Em	agosto	e	setembro	os	israelenses	normalizaram	as	relações	diplomáticas	com	
os	Emirados	Árabes	Unidos	e	com	o	Bahrein,	por	meio	dos	chamados	Acordos	de	
Abraão,	para	grande	frustração	dos	palestinos.	Assim,	os	dois	países	se	juntaram	
ao	Egito	 e	 à	 Jordânia,	 compondo	um	grupo	de	nações	árabes	que	 formalmente	
aceitam	a	presença	de	Israel	como	um	igual	no	sistema	internacional.	

Esse	movimento	em	prol	da	paz	entre	árabes	e	israelenses,	que	já	foram	à	guerra	
em	 quatro	 oportunidades	 entre	 1948	 e	 1973,	 foi	 uma	 vitória	 para	 a	 política	
externa	norte-americana,	uma	vez	que	isola	os	iranianos,	que	veem	os	países	do	
Golfo	se	aproximarem	de	seus	inimigos	israelenses.	Mas,	evidentemente,	beneficia	
mutuamente	tanto	os	países	árabes	quanto	Israel.	

As	 vantagens	 para	 os	 Emirados	 Árabes	 Unidos	 e	 o	 Bahrein	 se	 concentram	
principalmente	 nas	 trocas	 comerciais	 e	 nas	 relações	 diplomáticas.	 Mas	 para	 a	
Arábia	Saudita	as	vantagens	vão	muito	além.	São	um	xeque	no	xadrez	geopolítico	
regional.	 Ao	 se	 aproximarem	 de	 Israel,	 os	 árabes	 passam	 a	 contar	 com	 um	
poderoso	 aliado	 regional	 contra	 o	 Irã,	 país	 com	 quem	 disputam	 a	 posição	 de	
liderança	dentre	os	países	islâmicos	e	contra	os	quais	esse	país	atualmente	trava	
uma	guerra	por	procuração	no	Iêmen.	Israel,	por	sua	vez,	sai	de	um	isolamento	
regional	 que	 persiste	 há	 décadas,	 isola	 os	 palestinos	 e	 ganha	 aliados	 contra	 o	
inimigo	Irã,	além	de	novas	oportunidades	comerciais	e	mercados.	

No	último	dia	22	de	novembro,	um	domingo,	mais	um	movimento	de	aproximação	
entre	árabes	e	israelenses	surpreendeu	a	região	e	o	mundo.	O	primeiro-ministro	
israelense,	 Benjamin	 Netanyahu,	 encontrou-se	 secretamente	 com	 o	 príncipe	
herdeiro	 e	 atual	 homem	 forte	 da	 Arábia	 Saudita,	 Mohammad	 bin	 Salman.	 O	
encontro	não	foi	confirmado	por	nenhum	dos	participantes,	mas	o	pouco	esforço	
para	escondê-lo	denota	claramente	a	intenção	de	que	ele	se	tornasse	público.	

Nos	 dias	 seguintes,	 23	 e	 25	 de	 novembro,	 a	milícia	 houthi	 do	 Iêmen	 –	 facção	
apoiada	pelo	Irã	na	guerra	civil	daquele	país	–	realizou	ataques	contra	dois	alvos	
na	 cidade	 costeira	 saudita	 de	 Jidá:	 um	 ataque	 com	 mísseis	 Quds-2	 contra	
instalações	da	petroleira	Aramco	e	outro	que	teve	como	alvo	um	petroleiro	grego	
que	carregava	num	terminal	da	mesma	empresa.	

Até	 que,	 na	 sexta-feira,	 dia	 27,	 o	 principal	 cientista	 nuclear	 iraniano,	 Mohsen	
Fakhrizadeh,	foi	emboscado	e	morto	na	cidade	de	Absard,	70	km	a	leste	de	Teerã,	
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mesmo	 estando	 acompanhado	 por	 vários	 guarda-costas.	 Imediatamente	 os	
iranianos	 acusaram	 israelenses	 e	 norte-americanos	 de	 serem	 os	 responsáveis	
pelo	assassinato.	Mohsen	Fakhrizadeh	era	uma	espécie	de	símbolo	do	programa	
nuclear	iraniano.	Apesar	disso,	é	pouco	provável	que	o	assassinato	de	um	único	
cientista	 tenha	 efeito	 significativo	 em	 retardar	 um	 programa	 que	 já	 está	 em	
andamento	há	vários	anos.	

Mas	uma	retaliação	iraniana	já	foi	anunciada	e	pode	ser	esperada.	Ela	poderá	vir	
por	intermédio	de	seus	proxies,	as	milícias	houthis	ou	o	Hezbollah,	em	ações	no	
Golfo	 Pérsico	 ou	 mesmo	 em	 atentados	 contra	 alvos	 israelenses	 ou	 norte-
americanos	em	outras	partes	do	mundo.	

O	próximo	ano	será	definidor	para	os	rumos	geopolíticos	do	Oriente	Médio.	Israel,	
Arábia	Saudita	e	Irã	estarão	muito	atentos	ao	novo	governo	norte-americano,	que	
prometeu	na	campanha	eleitoral	retornar	ao	JCPA.	Esse	movimento	será	decisivo	
para	uma	aproximação	definitiva	entre	a	Arábia	Saudita	e	Israel,	contra	o	Irã.	No	
Golfo	Pérsico,	é	provável	que	2020	não	termine	em	31	de	dezembro...	
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