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Dois lados se aproximam de queda de braço na ONU e ciclo de violência em casa

Internacional
● Shimon Peres,
presidente de Israel
“O que está ocorrendo agora é
a omissão total. Estamos prestes
a bater de frente contra a parede”

Especial. Evolução do traçado
geopolítico do Oriente Médio

estadão.com.br/internacional

COMBATE NO HORIZONTE

RISCO DE ‘3ª INTIFADA’
ASSUSTA PALESTINOS
E ISRAELENSES

ROBERTO SIMON/AE

Roberto Simon
ENVIADO ESPECIAL
BIL’IN, CISJORDÂNIA

T ímido, o palestino Ah-
med Khatib, de 35 anos,
acabou convencido a
se deixar fotografar se-
gurando o souvenir
que acabara de conse-

guir. Era uma placa laranja florescen-
te com as inscrições “Perigo Mortal,
Zona Militar” em hebraico, árabe e
inglês. Por cinco anos, ela avisou aos
moradores de sua vila – Bil’in, na Cis-
jordânia – dos riscos de se aproximar
do muro que os separava do assenta-
mento israelense ultraortodoxo de
Modiin Illit.

A Justiça de Israel ordenou a des-
truição desse trecho da barreira e o
recuo dos militares israelenses, que
deixaram para trás o novo souvenir
de Khatib. “Se houver uma terceira
intifada depois de setembro (quan-
do os palestinos vão à ONU por um
Estado), olharei para a placa para me
lembrar que conquistamos muito
mais sem armas do que com violên-
cia”, explica.

Nos últimos seis anos, toda sexta-
feira, antes da reza, ele e algumas de-
zenas iam até o pé do muro de Bil’in
protestar na frente dos soldados. O
ritual geralmente terminava com
uma troca de pedradas e gás lacrimo-
gêneo. Animados por um caminhão
de som estridente, Khatib, morado-
res de sua vila e manifestantes entra-
ram no dia 1.º através do antigo posto
de controle israelense e, nas terras
antes inacessíveis, começaram a
construir uma casa.

Bil’in virou uma espécie de símbo-
lo da nova estratégia de luta palesti-
na por um Estado, exatos 18 anos
após os Acordos de Oslo. Distantes
da violência dos homens-bomba,
que jogaram a opinião pública inter-
nacional contra os palestinos, os ma-
nifestantes agora desafiam, desarma-
dos, o sofisticado aparato de seguran-
ça de Israel diante de dezenas de câ-
meras amadoras e celulares. As cenas

em minutos vão parar no YouTube e Fa-
cebook, as redes sociais que semearam
a primavera árabe.

‘Tsunami’. O palestino da pequena Bil’
in diz ter “certeza” de que foi esse tipo
de protesto que levou à “desocupação”
de 14 hectares de sua vila. E avisa: “Se-
tembro fará com que essa fagulha se es-
palhe por toda Cisjordânia”.

Não é só Khatib que se refere a “setem-
bro” como um marco entre um período
de relativa calma e um novo ciclo de
violência. Alguns, como o colunista do

jornal Haaretz Aluf Benn, falam na “ine-
vitável terceira intifada” daqui a dois
meses. É nessa época que a Autoridade
Palestina pretende levar à Assembleia-
Geral da ONU um pedido de reconheci-
mento de sua soberania sobre os territó-
rios árabes segundo o traçado pré-1967.

O resultado da iniciativa diplomática
– a outra face da nova estratégia de luta
palestina – é previsível: ou os EUA torpe-
dearão a medida, ou Israel ignorará (no-
vamente) a decisão. Espera-se, então, a
chegada de um “tsunami” – palavra usa-
da, curiosamente, tanto por Khatib

quanto pelo ministro da Defesa de Is-
rael, Ehud Barak, para descrever a imi-
nente reação palestina.

Nakba e Naksa. A trajetória do mora-
dor de Bil’in parece acompanhar à risca
a evolução da causa palestina nas últi-
mas décadas. Ainda criança, nos anos
80, ele atirou pedras contra soldados
israelenses na primeira intifada. No se-
gundo levante palestino, a partir de
2000, juntou-se ao grupo armado Briga-
da dos Mártires de al-Aqsa. Khatib aju-
dava a transportar armas a “mártires”
prestes a atacar civis israelenses. Mas
acabou preso em 2006 e ficou 13 meses
em uma cadeia dentro de Israel.

Libertado, abandonou a luta armada
e passou a advogar “ações não violen-
tas” contra Israel, como a que conduziu
em sua vila. Agora, ele diz ser um entu-
siasta de protestos em que milhares de
palestinos simplesmente andam em di-
reção à fronteira ou a um posto de con-
trole israelense – como ocorreu nos últi-
mos aniversários das guerras de 1948, a
Nakba (“catástrofe”, em árabe), e de

1967, a Naksa (“derrota”). Nas duas
ocasiões, soldados israelenses, sur-
preendidos, abriram fogo para tentar
frear a multidão de andarilhos.

Em um artigo publicado em maio,
o colunista do New York Times Tho-
mas Friedman havia sugerido essa
nova tática de protestos aos palesti-
nos. Ele a batizou de “Alternativa Pra-
ça Tahrir”, em referência ao epicen-
tro dos protestos no Cairo que leva-
ram à queda do ditador egípcio Hos-
ni Mubarak.

“O mundo vê que estamos desar-
mados”, afirma Khatib. Segundo ele,
tunisianos e egípcios mostraram aos
palestinos que uma massa de gente
“também faz política”. “Mas Israel
não quer a paz e sabemos que sere-
mos reprimidos à bala. Pouco impor-
ta, não desistiremos.”

Veterano. Outro que acredita que
“setembro” iniciará um novo ciclo de
violência é Yonathan Bachal, colono
israelense de 51 anos nascido em No-
va York. Bachal é um pioneiro do as-
sentamento de Har Brachá (“Monte
da Bênção”, em hebraico). Construí-
do com pedras claras e cercado por
arame farpado, o vilarejo fica no topo
de uma montanha vizinha à cidade
de Nablus, no norte da Cisjordânia.
Na colina, há alguns milhares de
anos, seis tribos hebreias teriam en-
contrado abrigo após vagarem por
40 anos no deserto, fugindo da escra-
vidão no Egito sob comando de Jo-
sué, sucessor de Moisés.

Har Brachá é formada por uma co-
munidade ultraortodoxa de cerca de
300 famílias. Na yeshiva (escola reli-
giosa) do assentamento, o rabino
Eliezer Melamed pregava que a Torá
proíbe judeus de expulsarem seus se-
melhantes de qualquer porção da ter-
ra prometida por Deus – o que prova-
velmente ocorrerá se um dia houver
uma solução de dois Estados. A prédi-
ca incendiária fez com que o governo
de Israel rompesse com o rabino, que
teve de deixar o assentamento. No
mês seguinte, o dobro de alunos se
matricularam na yeshiva.

Na primeira intifada, o vizinho de
porta de Bachal foi assassinado com
um bastão a metros da entrada do
assentamento. Hoje o local é marca-
do por uma bandeira de Israel. Na
segunda, um palestino conseguiu en-
trar em Har Brachá após fazer um bu-
raco na cerca e abriu fogo contra mo-
radores. Uma mulher grávida e seu
marido foram baleados.

“Depois de setembro, virá mais
uma dessas temporadas, com tiros
voando sobre nossas cabeças. Mas o
que posso fazer? Deus nos disse para
voltar para cá. Aqui é minha casa”,
afirma o colono.

Segundo uma pesquisa realizada
há duas semanas pelo instituto Pales-
tinian Center for Policy and Survey
Research (PCPSR), de Ramallah,
65% dos palestinos apoiam a decisão
de recorrer à ONU. Mais: 52% dizem
que pretendem participar de “mani-
festações pacíficas” nos territórios
ocupados, caso a proposta naufrague
nas Nações Unidas ou seja ignorada
por Israel.

Uma terceira intifada, porém, não
seria “inevitável”. Uma simulação
realizada na semana passada pelo ins-
tituto com políticos e acadêmicos pa-
lestinos e israelenses apontou para
duas tendências gerais. No primeiro
cenário, o impasse na ONU levaria a
confrontos na Cisjordânia e novos ti-
ros de foguetes desde a Faixa de Gaza
contra o sul de Israel – a temida “ter-
ceira intifada”.

No segundo, os EUA tentariam
uma manobra nas Nações Unidas –
como, por exemplo, propor um texto
reconhecendo o Estado palestino,
mas sem capital ou fronteiras defini-
das. De acordo com a simulação, Is-
rael aceitaria o texto americano, en-
quanto palestinos o rejeitariam. A es-
tagnação diplomática em Nova York,
porém, não implicaria necessaria-
mente em confrontos nos territórios
palestinos e em Israel.

“Existe um sentimento geral de
apreensão diante de uma nova onda
de violência, sobretudo por que as au-
toridades dos dois lados ficam marte-
lando que estão ‘se preparando para
setembro’”, diz Ytzhak Galnoor, cien-
tista político da Universidade Hebrai-
ca de Jerusalém. Segundo ele, esse
discurso também serve como instru-
mento de pressão política.

Reportagem Especial ✽

‘Vitória’. Ahmed Khatib e sua filha
seguram placa militar em Bil’in

LUCAS JACKSON/REUTERS

MOHAMAD TOROKMAN/REUTERS

Bandeira em punho. Garoto palestino assiste à reza na vila de Bil’in, na Cisjordânia, palco de protestos semanais contra o muro construído por Israel
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




