
Israel e Palestina: a paz é possível 
Tony Blair 

The Israeli-Palestinian issue, seemingly intractable, can be solved. How can it be done? We have tended to proceed 

on the basis that if we could only agree to the terms of a two-state solution - territory, refugees, Jerusalem 

- i.e., the theory - we would then be able to change the reality of what was happening on the ground - i.e., 

the practice. However, it is as much the other way round. The political process and changing the reality have to 

march in lockstep. That is the key to this issue. And until recently, they haven't. The key to resolving this issue 

is not to try to put a negotiated agreement on the top of a pyramid whose foundations are still lopsided and 

uncertain. The key is to secure those foundations and build them from the bottom up, all the while pursuing 

simultaneously the political process. 

Nos últimos três anos, como represen

tante do Quarteto para o Oriente Médio, 

convenci-me de que a questão Israel-Pa-

lestina, aparentemente intratável, pode 

ter solução. E minha crença foi reforçada 

pelo fato de que essa questão tem que ter 

solução. Portanto, a pergunta, agora, é 

como fazê-lo. 

Os últimos quarenta anos foram pon

tuados de iniciativas, sinalizações indi

cando grandes avanços, compromissos 

insatisfatórios, novas alvoradas que logo 

se convertiam em crepúsculos e negocia

ções fracassadas. Ao longo do caminho, 

entretanto, ocorreram ganhos imensos, às 

vezes obscurecidos pelo impasse central. 

O Egito e a Jordânia estão em paz com 

Israel. A iniciativa de paz árabe, do então 

príncipe herdeiro Abdullah, em 2002, si

nalizou um novo enfoque pan-árabe. Os 

contornos do status final dos assuntos, 

ainda que não seus resultados, ficaram 

esclarecidos. As importantes mudanças 

no território da Cisjordânia nas áreas de 

segurança, crescimento econômico, de

senvolvimento institucional e outras, du

rante os últimos anos, oferecem uma pla

taforma genuína para o futuro. 

Entretanto, o impasse político central 

continua existindo. Isso porque a realida

de concreta ainda não dá suficiente apoio 

aos compromissos necessários para asse

gurar a negociação de um acordo final. 

Em outras palavras, vimos tendendo a 

proceder com base na crença de que, caso 

pudéssemos chegar a um acordo quanto 

aos termos de uma solução bilateral - so

bre territórios, refugiados, Jerusalém - ou 

seja, sobre a teoria, teríamos então condi

ções para alterar o que vinha acontecendo 

no terreno concreto, ou seja, a prática. 

No entanto, o que acontece é exata

mente o oposto. O processo político e a 

transformação da realidade precisam ca

minhar em passo sincronizado. Essa é a 

chave para toda a questão. E, até data re

cente, isso não vinha acontecendo. 

Não pretendo minimizar as dificul

dades das negociações. Mas a questão 

central não é que pessoas sensatas não 

conseguem chegar a um acordo, em ter-
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mos amplos, quanto à configuração da 

solução de dois Estados. Ouçam as falas 

de palestinos sensatos e de israelenses 

sensatos e logo vocês perceberão que as 

discordâncias não são assim tão grandes. 

E certamente não são insolúveis. Israelen

ses e palestinos tendem a concordar que a 

solução de dois Estados seria o ideal. En

tretanto, também estão convencidos de 

que isso não acontecerá, uma vez que ca

da um dos dois povos perdeu a fé na boa-

-fé do outro. Os israelenses não acreditam 

que possuam um parceiro na empreitada 

de paz. Os palestinos não acreditam que 

Israel seja sincero ao oferecer a condição 

de Estado. E as razões para tal também 

são simples. 

Primeiramente, temos a perspectiva is

raelense. Há anos, Israel vem lutando pelo 

direito de existir. Há anos, o país se vê cer

cado por outras nações muito maiores que 

questionam o direito à existência de Israel. 

Os israelenses continuam afirmando que 

tentaram chegar a um acordo, como ocor

reu mais recentemente em 2000, oferecen

do concessões sem precedentes que, por 

sua vez, foram rejeitadas e respondidas 

com a segunda intifada. Eles perderam as 

esperanças no processo de negociação. 

Portanto, no governo do primeiro-ministro 

Sharon, decidiram deixar os palestinos de 

lado e criar uma separação de facto em duas 

entidades separadas. Então, a seu ver, eles 

abandonaram Gaza, evacuando cerca de 8 

mi l colonos da região. A seus olhos, puse

ram fim à ocupação daquela área e, como 

troco, receberam o Hamas em suas frontei

ras e ataques de mísseis. 

Israel não vai tolerar uma situação co

mo a de Gaza na Cisjordânia, com o con

trole nas mãos do Hamas. O país talvez 

consiga tolerar o Hamas e alguns foguetes 

lançados de vez em quando a partir de 

Gaza. Mas não admitirá os mísseis do Ha

mas a poucos quilômetros do Aeroporto 

Ben Gurion. Mas, em face de uma situação 

onde existe um sentimento de fracasso 

com relação às iniciativas de paz e um 

território palestino dividido, os israelen

ses acreditam que já não há um caminho 

para a paz. Só é possível entender a posi

ção de Israel se compreendermos que esse 

país só irá concordar com a criação de um 

Estado palestino se este se mostrar um 

parceiro confiável no processo de paz. 

Existe uma minoria de israelenses que 

acreditam num Estado único, um Grande 

Israel. A maioria deles, entretanto, concor

dou com a ideia de dois Estados. No en

tanto, eles desistiram de acreditar que a 

solução de dois Estados seja possível. Es

sa, resumidamente, é a realidade funda

mental de Israel. 

Por outro lado, temos a perspectiva 

palestina. Sua realidade é dura, opressiva 

e aguda. Sua terra está sob ocupação. Ca

da setor de suas vidas, segundo eles, é re

gulado pelo poder ocupador. Eles não têm 

liberdade de ir e vir nem de construir em 

mais da metade de seu território. E tam

bém veem colônias sendo erguidas dentro 

de território que, de qualquer forma, per

tencerá a seu Estado. Em razão dessa rede 

de restrições, é comum eles terem de espe

rar horas para visitar parentes, ir traba

lhar, ir à escola. Além do mais, sofrem a 

indignidade de serem revistados, a humi

lhação de serem tangidos como gado, o 

trauma e a incerteza de saber que, a qual

quer momento, sua vida cotidiana pode 

ser virada de cabeça para baixo. Essa é a 

sua realidade. 

O impacto dessa realidade leva os pa

lestinos a concluírem que a condição de 

Estado, para eles, é uma possibilidade re

mota. Sabem que, da mesma forma que 

Israel, terão de fazer concessões. Os pales

tinos sabem também que essas concessões 

serão dolorosas. Mas por que suportar esse 

sofrimento, por que se engajar nas difíceis 

negociações de um acordo quando a reali

dade, a seu ver, contradiz a probabilidade 
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desse acordo, algum dia, v i r a ser traduzi

do em prática? Por que colocar reivindica

ções e passar da resistência à governança 

quando os fatos da vida cotidiana contra

dizem a possibilidade de essa governança 

vir um dia a existir? 

Até o presente, portanto, as realidades 

da vida, tanto para os israelenses como 

para os palestinos, não alcançaram o que 

poderia ser chamado de um patamar mí

nimo de credibilidade para que as nego

ciações políticas tenham possibilidade de 

êxito - nem quanto às questões de segu

rança que interessam a Israel, nem quanto 

à suspensão da ocupação, do ponto de 

vista palestino. O ponto-chave para a so

lução do problema, portanto, não é colo

car um acordo negociado no topo de uma 

pirâmide cujas fundações ainda são frá

geis e inseguras, mas sim reforçar essas 

fundações e construí-las a partir das bases 

e, simultaneamente, dar prosseguimento 

ao processo político. Assim, à medida que 

a realidade for se alterando, o mesmo 

acontecerá com o contexto para uma ne

gociação bem-sucedida. Um processo po

lítico forte e digno de crédito é necessário 

para assegurar que a visão de dois Esta

dos seja aceita por ambos os lados. No 

entanto, esse processo não chegará a uma 

conclusão final satisfatória salvo se confir

mado, apoiado e embasado e jamais con

testado pela realidade. 

Realidades em 
transformação 

A boa notícia é que as condições inter

nas e externas, que por tanto tempo mi l i 

taram contra qualquer mudança positiva, 

hoje se encontram alinhadas de forma 

mais positiva. Israel sabe que não conse

guirá esmagar os palestinos. A decisão do 

primeiro-ministro Sharon de construir 

uma barreira entre Israel e a Cisjordânia, 

retirar-se de Gaza e não colocar obstáculos 

entre a Palestina e a Jordânia confirmou 

essa intenção. Esse, na verdade, é o legado 

de Sharon: ele de fato se colocou contra o 

Grande Israel. 

Quanto aos palestinos, eles entende

ram que a liderança de A b u Mazen e de 

Saiam Fayyad não está brincando de fazer 

a paz. Eles querem a paz e, se lhes permi

tirem, a construirão. Medidas de impor

tância crucial vêm sendo tomadas por eles 

visando à construção de um governo aber

to, transparente e representativo. As refor

mas palestinas levaram a uma situação 

sem precedentes, na qual as forças palesti

nas não apenas estão garantindo a lei e a 

ordem para os palestinos, mas também 

combatendo os militantes de forma firme e 

incessante. Forças palestinas treinadas na 

Jordânia, batalhão por batalhão, vêm sen

do usadas de maneira profissional e efi

ciente. As notáveis medidas tomadas pelos 

palestinos foram reconhecidas por Israel e 

também pela comunidade internacional. 

E o que talvez seja o mais importante, 

as nações árabes estão agora prontas para 

a paz. A Palestina não é mais uma causa a 

ser simbolicamente exibida, um grito de 

guerra para motivar o povo. Ela agora é 

um problema espinhoso, uma causa que 

pode ser usada tanto a favor quanto con

tra os interesses árabes, um símbolo não 

de sua determinação, mas de sua impo

tência. Eles, genuína e apaixonadamente, 

querem justiça para os palestinos, mas não 

alimentam mais ilusões de que isso será 

conseguido com a destruição de Israel. 

Além do mais, a situação geopolítica 

mais ampla da região vem motivando 

aqueles que buscam a paz, mas relutam 

em tomar as decisões difíceis. Todos os 

lados, agora, temem a influência do Irã, 

querem se concentrar nela e livrar-se de 

um problema que complica, confunde e 

obscurece esse foco. 
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Quatro elementos essenciais 

Para que o enfoque "a partir da base", 

como v i m a chamá-lo, dê certo e a visão 

pacífica de dois Estados se concretize, 

quatro elementos-chave precisam avançar 

paralelamente. Em primeiro lugar, como 

já afirmei antes, tem de existir um proces

so de negociação sério e viável, que exi

girá criatividade, engenhosidade e, acima 

de tudo, boa vontade alimentada por mu

danças positivas concretas. Esse processo 

deve ser levado adiante com vigor e de

terminação, não apenas como um objetivo 

em si, mas também porque sem essa ex

pectativa como meta, mudar a realidade 

será extremamente difícil. No entanto, 

não devemos forçar uma conclusão pre

matura. 

Em segundo lugar, o poder e a auto

ridade dos palestinos têm de ser amplia

dos para abranger grande parte do terri

tório palestino, para que os palestinos 

possam exercer maior controle e o peso 

da ocupação seja retirado. Como já foi 

dito, a capacidade de segurança palestina 

expandiu-se n u m grau sem precedentes. 

Mas o conceito de segurança deve ser 

ampliado a f im de abranger toda a gama 

de elementos que constituem a lei e a or

dem de fato. Os esforços de reforma pa

lestinos, que compreendem não apenas as 

forças de segurança, mas também polícia, 

tribunais, justiça penal e promotoria, têm 

que ser unificados, sistematizados e com

patibilizados com Israel. Essa é uma tare

fa de grande magnitude. A medida que 

aumenta a capacidade palestina de tratar 

da segurança na Cisjordânia, os israelen

ses terão que ir se retirando progressiva

mente. Quanto mais os palestinos forem 

capazes de fazer, menos Israel deveria 

intervir. E se alguém pensar que esse é 

um sonho irrealizável, o fato é que ele já 

está acontecendo. Ainda há um longo 

caminho pela frente, mas, seja como for, 

está acontecendo, de Jenin, no norte, pas

sando por Nablus, Ramallah e Belém, até 

Hebron, no sul. 

Os esforços israelenses também vêm 

ajudando. Alguns dos principais pontos 

de fronteira que tolhiam a circulação por 

toda a Cisjordânia - Jericó, Shave Shomron, 

Halhul, Rimonim - foram abertos. Isso le

vou à abertura das cidades palestinas, a 

uma maior mobilidade para os palestinos 

em todo o território da Cisjordânia, e criou 

melhores condições de normalidade. Te

mos provas concretas de que esse método 

de fato funciona. A economia palestina 

melhorou e, em toda a Cisjordânia, as pes

soas sentem que a vida vai ficando mais 

fácil. O que é necessário agora são níveis 

muito maiores de cooperação, de opera

ção e de penetração. 

Em terceiro lugar, paralelamente a esse 

novo cenário de segurança, e inter-rela-

cionado com ele, devem ocorrer mudan

ças econômicas e sociais. O que vem se 

passando nos últimos anos mostra que, 

apesar das muitas dificuldades, não falta 

capacidade empreendedora ao povo pa

lestino. As estatísticas do Fundo Monetá

rio Internacional mostram um crescimento 

econômico significativo em toda a Cisjor

dânia, numa época em que grande parte 

do mundo vinha atravessando uma reces

são econômica. O turismo e a atividade 

hoteleira em locais como Belém aumenta

ram de forma significativa. As safras de 

azeitona dobraram nos últimos anos. Há 

projetos - e já encontraram financiadores 

- para a construção de grandes conjuntos 

habitacionais, e dezenas de projetos urba

nísticos de menor escala vêm surgindo 

por toda a Cisjordânia. Além disso, a taxa 

de desemprego vem diminuindo, enquan

to a população cresce. Causas para deses

pero não faltam, mas há também razões 

reais para a esperança. 

Entretanto, para que haja avanços im

portantes, essa base para a paz tem que ser 
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levada a um nível de trabalho muito mais 

integrado e sistêmico. A Conferência de 

Paris de 2007 levantou cerca de 7,7 bilhões 

de dólares para os palestinos. O apoio or

çamentário internacional a partir dali al

cançou níveis nunca antes vistos. E claro 

que a economia palestina só poderá che

gar a seu pleno potencial quando os pales

tinos se tornarem um povo livre. O que 

vem ocorrendo nestes últimos dois anos, 

demonstra esse potencial. 

Por fim, para assegurar o êxito dos es

forços destinados a estabelecer a paz com 

base na criação de um Estado palestino, 

será necessária uma nova estratégia para 

lidar com o controle do Hamas sobre Ga

za. Embora, atualmente, a situação de fato 

seja de calma, é perfeitamente possível 

que, a qualquer momento, venham a ocor

rer perturbações. A fragilidade do status 

Cjuo ficou demonstrada em inícios de 2009 

com a Operação Chumbo Fundido, quan

do as forças de defesa israelenses retorna

ram a Gaza, com todas as terríveis conse

quências que acompanham os combates. 

O povo de Gaza continua a sofrer enorme

mente. As severas restrições impostas por 

Israel sobre a circulação de bens e pessoas 

entrando e saindo de Gaza enfraquecem a 

economia e impedem a reconstrução. O 

contrabando através de túneis criou uma 

economia alternativa que agrava os prejuí

zos sofridos pela economia formal e só faz 

fortalecer o poder do Hamas. Enquanto 

isso, os habitantes do sul de Israel temem 

a retomada, sem aviso prévio, dos ataques 

de mísseis, e o soldado israelense seques

trado pelo Hamas continua encarcerado. 

Precisamos demonstrar para o povo de 

Gaza que existem alternativas, para que 

possa recuperar algum grau de normali

dade e ver seu sofrimento chegar ao fim. 

Os termos da unificação palestina deverão 

ser estabelecidos pela comunidade inter

nacional e pelo mundo árabe, e esses de

vem ser justos para o povo palestino, em

bora consistentes com a solução de dois 

Estados. Tem de haver um único Estado 

palestino, que deverá unir Gaza e a Cisjor

dânia. Por mais que sejamos tentados a 

isolar Gaza devido ao caos provocado por 

essa região na coesão palestina, isso não é 

possível. Mas, por outro lado, essa dificul

dade não é inevitável. 

Com respeito a essas quatro áreas-cha-

ve necessárias para o avanço - negociações 

políticas, lei e ordem, desenvolvimento 

econômico e institucional e Gaza - não se

rá necessário retornarmos à estaca zero, 

mas sim aumentarmos nossos esforços no 

sentido de construir a realidade concreta. 

E, da mesma forma, essas são as condições 

necessárias para o êxito das negociações 

políticas, assegurando que a dimensão po

lítica se entrelace com os esforços de cons

trução de um Estado "a partir da base". 

Os avanços alcançados até agora, por 

mais limitados que sejam, fornecem a base 

para que façamos ainda mais. Quando 

mudanças como essas ocorrem, elas ge

ram efeitos. As medidas graduais e cumu

lativas tomadas até hoje têm que ser trans

formadas numa estratégia ampla. 

A paz entre israelenses e palestinos é 

de importância crítica por uma série de 

razões. Essa paz poria f im a uma das mais 

longas e acerbas fontes de conflito no que 

talvez seja a região mais volátil de todo o 

mundo, e ofereceria segurança aos israe

lenses e também aos palestinos, algo que 

ambos os povos buscam e desejam. Em

bora a disputa israelense-palestina não 

tenha provocado a aflição extrema que 

enfrentamos em muitas outras regiões -

essa disputa existiria mesmo que Israel 

não existisse -, sua solução talvez seja es

sencial para relegar essa aflição ao esque

cimento que merece. A paz entre israe

lenses e palestinos liberaria forças de 

modernização por toda a região, e conte

ria as forças reacionárias, demonstrando 

que povos de diferentes culturas e credos 
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são capazes de conviver em paz. Para 

vastas regiões do mundo, a paz entre 

Israel e a Palestina representaria o poder 

simbólico dessa ideia. E é por isso que 

essa paz precisa ser alcançada: por Israel, 

pela Palestina e pelo mundo inteiro. E is

so pode ser feito. O desafio, agora, é fazê-

lo de fato. 

Tradução de Patricia de 

Queiroz Carvalho Zimbres 
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