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nalistas políticos em Israel estão acostu
mados a ligar a tendência crescente do 
eleitorado do país de escolher líderes na¬

cionalistas cada vez mais extremistas e brutais ao 
aumento também intenso da resistência palestina. 
Dizem isso apesar do fato de Israel gozar de fato 
do apoio militar sem limites dos Estados Unidos, 
que lhe mandam continuamente os armamentos 
mais sofisticados. 

A liderança eleita tinha como plataforma au¬
mentar a segurança de Israel, mas isso virou uma 
piada. A cada dia novos confrontos jogam gaso¬
lina nas chamas crescentes do Oriente Médio. Eis 
como a liderança provocou essa insegurança da 
população israelense: 

1. O assassínio do líder do Hamas em Dubai. 
Mesmo estando em vigência o novo acordo de 

cessar-fogo entre o governo de Israel e o Hamas, 
agentes do serviço secreto israelense assassinaram 
em Dubai o líder do Hamas, ignorando completa¬
mente as leis internacionais. Isso provocou reações 
raivosas de governos ocidentais, em Londres, Berlim 
e Paris, pois foram usados passaportes falsos desses 
países pelos agentes assassinos. No fim, foram dados 
mais argumentos ao fundamentalismo do Hamas, 
pois esse assassínio tira a máscara de Netanyahu e 
Lieberman. Simultaneamente, foi liquidado o pouco 
crédito de que a Autoridade Palestina gozava, acu¬
sada que é de ser agente de Israel. 

2. Anexação a Israel de lugares sagrados tam¬
bém para os palestinos. 

A nova iniciativa do governo de Israel é de 
anexar lugares sagrados para as três religiões, 
como o Túmulo de Raquel e o Túmulo de Abraão 
em Hebron, que ficam no coração da Palestina. 
Isso abriu uma nova frente de batalha - não é 
mais guerra de resistência, e sim uma guerra san¬
ta, que vai juntar todo o mundo muçulmano con¬
tra Israel e dar legitimação às acusações dos fun¬
damentalistas islâmicos do Irã sobre a verdadeira 
intenção de Israel, de anexar mais terras e ame¬
açar todo o mundo islâmico, e dos fundamenta¬
listas do Hamas. Especificamente, Ahmadinejad 
quer transformar esse conflito entre nações num 
conflito entre religiões, para juntar todo mun¬
do contra Israel, para liberar os lugares sagrados. 
Tudo isso vai multiplicar os riscos de Israel bom¬
bardear o reator atômico iraniano. 

3. Visita do vice-presidente dos Estados Unidos. 
Quando o vice de Obama, Joe Biden, desceu 

do avião, nesse exato momento o governo israe¬
lense anunciou a construção de 1.600 novas ca
sas de judeus em Jerusalém Oriental, o que levou a 
protestos do governo de Washington, mais graves 
do que jamais haviam sido feitos pelos E U A con-

tra Israel. Hillary Clinton se disse "insultada". O 
chanceler brasileiro Celso Amorim disse que nun¬
ca ouviu, por parte dos Estados Unidos, uma de¬
claração tão hostil a Israel. 

Podemos achar que um chefe de governo com 
experiência parlamentar, como Bibi Netanyahu, 
cercado de conselheiros bem treinados, tinha ca¬
pacidade de entender como essas provocações re¬
percutiriam em prejuízo de Israel. Será que ele vai 
utilizar esses riscos só para mostrar ao mundo que 
não tem com quem conversar? 

Na minha última passagem por Israel, durante 
as recentes eleições, muitos dos meus amigos dos 
movimentos da esquerda, perturbados no labirin¬
to em que estamos presos, justificaram seu apoio a 
Netanyahu usando o argumento de Begin, de que 
só um homem da extrema direita nacionalista ti¬
nha condições de fazer um acordo com o Egito, o 
que não esteve ao alcance da social-democracia 
governante durante décadas. Pois não havia nin¬
guém à direita de Begin para protestar contra o 
acordo com um país árabe. 

Mas agora Netanyahu não tem condições de 
cumprir sua promessa a Obama, do reconhecimen¬
to de dois Estados para dois povos. Ele tem à sua di¬
reita os ortodoxos e o parceiro nacionalista Lieber-
man, mais fortes do que as pressões de Obama. 

Até o presidente americano saiu do embate por 
nocaute técnico. Não sobrou nada das promessas 
que Obama fez ao povo americano na campanha 
eleitoral. E agora o bloco dos colonos judaicos na 
Cisjordânia subjuga Netanyahu, embora não pas¬
sem de 5% da população de Israel e os ortodoxos 
não passem de 12% da população total. 

Uma minoria barulhenta e sectária, com meios 
de chantagem na coalizão, obriga Netanyahu a 
adotar essas atitudes provocadoras e trágicas, des¬
providas de qualquer lógica. Será que anexar esses 
lugares sagrados é importante para garantir a segu¬
rança dos cidadãos de Israel? Esses acontecimentos 
nos jogam a 14 anos atrás. Em 1996, encontrei os 
representantes do Ministério de Relações de Isra¬
el na Tenda da Paz, construída ainda no tempo de 
Rabin. Me deram as boas-vindas, pois eu estava a 
caminho de encontrar Yassir Arafat e o seu minis
tro da Propaganda, Yassir Abed Rabd, atual secre-
tário-geral do Al Fatah, em Ramallah. 

Essa reunião foi para ver as possibilidades de 
construir um Monumento à Paz dos Heróis (entre 
Rabin e Arafat) sobre uma colina em Beit Jala, um 
subúrbio de Jerusalém Oriental, na antiga frontei¬
ra entre Jerusalém Oriental e Jerusalém Ociden¬
tal. Essa colina havia sido doada pela Igreja Or¬
todoxa Grega. 

Depois, fomos, juntamente com o prefeito de 

Beit Jala, Raji Zaidan, contemplar o magnífico pa¬
norama. Abed Rabd fez um comentário sarcás¬
tico sobre os dois lados fundamentalistas, sobre 
seu hábito de descobrir sempre mais e mais luga¬
res sagrados onde alguém está enterrado, embo¬
ra esse alguém já tenha cinco túmulos em lugares 
diferentes. "Cada vez que precisamos construir ca¬
sas para mais habitantes, eles não deixam. Se não 
conseguirmos frear essa tendência à violência so¬
bre nossos territórios, vai ser difícil encontrar uma 
solução", concluiu Abed Rabd. 
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