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Um novo 
Estado no 

papel 
A Autoridade Palestina 
promete levar à ONU 

uma proposta de 
independência que não 

mudará a essência 
dos problemas vividos por 

um povo sob ocupação 

0Estado palestino é uma necessi-
dade. Nenhum ator relevante da 
comunidade internacional duvida 
disso. A paz entre israelenses e pa-

lestinos só será alcançada quando cada lado 
puder viver com segurança e soberania, como 
ÉPOCA já defendeu. Devido à importância da 
questão para o futuro de uma região tão instá-
vel como o Oriente Médio, os principais líderes 
do mundo acompanharam com atenção o dis-
curso de Mahmoud Abbas, presidente da Au-
toridade Nacional Palestina (ANP), na sexta-
feira. Pela televisão, ele confirmou que pedirá 
à ONU o reconhecimento da Palestina como 
Estado pleno. Mas a - improvável - aprovação 
não bastaria para criar um Estado da noite 
para o dia. Sem fronteiras definidas, Exército 
ou o reconhecimento de seu mais importan-
te vizinho, uma nação criada no papel não 
desfrutará uma verdadeira independência. A ut
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Mahmoud Abbas chegará a Nova York 
para a reunião anual da Assembleia-Geral 
da O N U depois de tomar uma decisão 
unilateral. O líder palestino parece con-
vencido de que, sem avanços nas negocia-
ções com o governo israelense, sua única 
opção é declarar a independência de seu 
povo. Nem Israel nem outro país envolvi-
do no moribundo processo de paz foram 
consultados previamente sobre o plano. 
O diálogo permanece estagnado desde a 
ofensiva de Israel contra a Faixa de Gaza, 
em 2008. Abbas afirma que apenas um 
novo fato político de grande porte poderá 
colocar pressão internacional sobre o pre-
miê israelense de centro-direita, Benjamin 
Netanyahu, pouco afeito à retomada das 
conversas. Como uma nova revolta popu-
lar ou uma onda de atentados estão fora 
de cogitação, Abbas optou pela guerrilha 
diplomática. 

Um pedido de criação de Estado mem-
bro pleno tem chances quase nulas de su-
cesso. A reivindicação precisa ser aprovada 
pelo Conselho de Segurança, e os Estados 
Unidos, com assento permanente, já pro-
meteram exercer seu poder de veto. O atual 
status da Palestina na ONU é de "entidade 
observadora", e um plano B seria pedir sua 
elevação a "Estado observador", condição 
atual do Vaticano. Nesse caso, não há ne-
cessidade de passar pelo Conselho, e os 
palestinos têm grandes chances de obter 
a bênção da Assembleia-Geral. Estaria 
reconhecido, assim, o Estado palestino, 
almejado há décadas por movimentos que 
transitaram da luta armada à mesa de ne-
gociações (leia o quadro ao lado). 

Para um observador menos atento, a 
iniciativa da ANP pode ser vista como 
caminho natural para a paz. Se o estabe-
lecimento de um Estado para cada lado é 
indispensável, e Israel já contempla o povo 
judeu, por que os palestinos não podem 
reivindicar a soberania sobre sua terra? 
Apesar de necessária, todos os envolvidos 
nessa questão - inclusive o próprio Abbas, 
provavelmente - sabem que a proposta 
não é viável nas atuais circunstâncias. No 
dia seguinte ao eventual reconhecimento 
da ONU, nada mudará na prática. Um 
Estado só existe se possuir meios de ficar 
de pé. Não é o caso. Há pontos-chave no 
intrincado cenário da região que, sem diá-
logo com Israel no momento, continuarão 
sem solução. A instituição de um Estado 
na marra poderá afastar ainda mais os dois 
lados e dificultar a busca por consenso so-
bre essas questões, expostas a seguir. 

SEPARAÇÃO 
Garoto palestino caminha ao lado 

do muro construído por Israel 
para proteger sua população civil 

de ataques terroristas 

I. GOVERNO 
QUEM MANDARIA 
NO NOVO ESTADO? 

Um Estado reconhecido pela ONU sem 
negociação prévia será uma Palestina mu-
tilada. Ninguém sabe ao certo quem go-
vernaria esse novo país. Os palestinos pas-
saram a integrar a comunidade da ONU 
em 1974. Naquele ano, a Organização pela 
Libertação da Palestina (OLP) obteve o 
status de "entidade observadora". Com 
isso, passou a ser a legítima representante 
dos palestinos, tanto dos habitantes dos 
territórios ocupados por Israel como dos 
refugiados. Em 1993, no Acordo de Paz 
de Oslo, foi criada a ANP, que assumiu 
as funções administrativas e políticas nos 
territórios palestinos. Na prática, a OLP 
virou um balaio de facções políticas, tendo 
à frente o Fatah, grupo moderado ao qual 
pertence o presidente Mahmoud Abbas. 

A divergência de opiniões recrudesceu 
com a força adquirida pelo grupo funda-
mentalista Hamas. O movimento nasceu na 
primeira intifada, em 1987, com um braço 
político e um militar. O Hamas venceu as 
eleições legislativas palestinas em 2006 e, 
em junho de 2007, tomou à força o poder 
na Faixa de Gaza depois de romper com o 
Fatah. Em maio deste ano, as duas facções 
rivais anunciaram um acordo de reconcilia-
ção, em que estabeleceram a criação de um 
governo de tecnocratas. O objetivo era pre-
parar o terreno para eleições parlamentares 
e presidenciais em 2012 e reconstruir a Faixa 
de Gaza, arrasada pela guerra com Israel há 
três anos. Porém, nada do prometido saiu 
do papel, e o provável reconhecimento do 
Estado palestino não passou pela consulta 
do Hamas. O grupo atribuiu a iniciativa 
de Abbas a uma tentativa de recuperar a 
desgastada imagem do Fatah, acusado de 
corrupção e ineficiência administrativa. 

A divergência entre as facções será uma 
ameaça à estabilidade de um Estado pales-
tino. "Aspectos centrais do Estado moder-
no, como democracia, governo representa-
tivo e responsabilidade, serão sacrificados, 
o que é um prejuízo de longo prazo para • 
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A LUTA DA PALESTINA POR UM ESTADO 
Ao longo dos últimos 100 anos, a terra dos palestinos passou 
por várias mudanças de status dentro da comunidade internacional 

1923-1948 
Protetorado 
britânico e 
Estado judaica 

O Império Otomano 
controlou o território 
onde hoje é a Palestina 

até ruir, ao fim da Primeira Guerra Mundial. 
O espólio ficou com o Reino Unido, como um 
protetorado. Em 1947, a ONU propôs a partilha 
em dois Estados: um judaico e um palestino. Os 
judeus aceitaram; os árabes, maioria na região, 
não. Os britânicos saíram em 1948, quando Israel 
declarou sua independência, unilateralmente 

1948-1967 
A criação da 
OLP e a reação 
a Israel 

Com a criação do 
Estado de Israel, 
cerca de 700 mil 

palestinos refugiaram-se em outros países. 
Em 1964, diversos grupos pró-Palestina 
fundaram a Organização pela Libertação da 
Palestina, que conclamava os palestinos à 
luta armada contra Israel. Três anos depois, 
Israel venceu a Guerra dos Seis Dias e passou 
a controlar todos os territórios palestinos 

1967-1993 
A OLP nas Nações 
Unidas e o 
Acordo de Oslo 

Em 1974, a OLP torna-se 
"entidade observadora" 
na ONU. Em 1987, começa 

a intifada, uma revolta palestina contra Israel. Um 
ano depois, a OLP proclama a independência da 
Palestina, sem efeito prático. As negociações com 
Israel são retomadas em 1991, na Conferência de 
Madri. Em 1993, Yasser Arafat e Yithzak Rabin 
assinam o Acordo de Oslo. Cisjordânia e Gaza 
passam para o controle palestino 

1993 até hoje 
O fracasso das 
negociações e a 
cartada de Abbas 

A concessão de 
territórios à ANP 
não leva à paz. Uma 

segunda intifada palestina começa em 2000. 
A ascensão em Gaza do Hamas, que não 
reconhece Israel, dificulta o diálogo. Da parte 
de Israel, a manutenção dos assentamentos 
na Cisjordânia e as restrições à circulação de 
palestinos são obstáculos. Mahmoud Abbas pede 
o reconhecimento como Estado pleno à ONU 

Quais caminhos os palestinos podem 
seguir dentro das Nações Unidas 

• Estado pleno 
Abbas pleiteará o reconhecimento como 
Estado-membro da ONU. Para tanto, precisa do 
aval do Conselho de Segurança e, depois, de 
dois terços dos membros da Assembleia-Geral 

Conseqüências Probabilidade 

Como Estado Quase nula. Os 
pleno, teria direito Estados Unidos, com 
a voto em todas assento permanente 
as resoluções da no Conselho, já 
ONU e voz em disseram que 
todas as Instâncias vão exercer seu 
internacionais veto à proposta 

• Estado observador 
É a alternativa ante uma provável rejeição do 
pedido de Estado pleno. Passaria de "entida-
de" a "Estado" observador com a aprovação 
de maioria simples na Assembleia-Geral 

Conseqüências Probabilidade 

Continuaria Grande. Os 
sem voto em palestinos já são 
resoluções, mas reconhecidos como 
poderia processar Estado por 126 
israelenses no países, bem mais 
Tribunal Penal que os 97 votos 
Internacional necessários 
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o povo palestino", afirma Guy Goodwin 
Gill, professor de Direito Internacional 
da Universidade de Oxford. A fragilidade 
da política palestina também preocupa a 
ONU. Um relatório do Escritório Especial 
para o Processo de Paz no Oriente Médio 
(UNSCO), divulgado na semana passada, 
afirma que a estagnação do processo po-
lítico põe em risco as conquistas da ANP. 
"A realidade de hoje é dramática, com o 
amadurecimento da construção do Estado 
palestino sem a convergência de uma via 
política." A diplomacia israelense vê uma 
disputa de poder não só com o Hamas, mas 
dentro do próprio Fatah. A "velha guarda", 
representada por Abbas e pelo principal 
negociador palestino, Saeb Erekat, tenta 
dar sua última cartada com a iniciativa do 
Estado na O N U A outra ala, mais moder-
na e aberta ao diálogo, é encabeçada por 
Saiam Fayyad, o atual primeiro-ministro. 
Nesse grupo está depositada a esperança 
de uma retomada das negociações caso o 
novo Estado seja reconhecido. 

D. FRONTEIRAS 
ONDE ACABA ISRAEL E 
COMEÇA A PALESTINA? 

Um muro de 670 quilômetros separan-
do Israel da Cisjordânia simboliza uma 
das dificuldades para a implementação 

RESTRIÇÕES 
Mulheres árabes 
esperam para 
poder cruzar 
posto de controle 
israelense na cidade 
palestina de Belém, 
na Cisjordânia 

unilateral de um Estado pela ANP. A 
proposta palestina leva em conta as fron-
teiras anteriores à Guerra dos Seis Dias, 
de 1967, quando Israel avançou a leste 
sobre a Cisjordânia. O que valeria, por-
tanto, seria a Linha Verde, chamada assim 
por causa do marca-texto verde usado no 
mapa por oficiais de Israel e da Jordânia 
durante a negociação do armistício após 
a guerra árabe-israelense de 1948. Israel 
nunca re tornou integralmente a suas 
dimensões territoriais pré-1967, o que 
configuraria um desrespeito à Linha Ver-
de. Mais de 500 mil judeus vivem a leste 
dessa linha. Em 2001, depois de uma sé-
rie de atentados suicidas e ataques contra 

israelenses na segunda intifada palestina, 
Israel começou a construir um muro 
circundando a Cisjordânia e os assenta-
mentos incrustados nesse território. O 
objetivo declarado era evitar a infiltração 
de terroristas e proteger seus cidadãos de 
homens-bomba, mas apenas cerca de 20% 
da muralha coincide com a Linha Verde. 
Os 80% restantes adentram em até 22 qui-
lômetros o território reivindicado pelos 
palestinos. Em alguns pontos, as paredes 
de concreto têm até 8 metros de altura. 
Há trechos em que a barreira consiste de 
cercas, barreiras eletrônicas vigiadas por 
câmeras, fossos antitanques e pontos de 
observação e patrulha. 

A existência e o traçado da construção 
são contestados sob os aspectos políticos, 
humanitários e legais. A Corte Internacio-
nal de Justiça de Haia a declarou ilegal em 
2004, por cortar terras palestinas e isolar 
cerca de 450 mil pessoas. Israel não acatou 
o parecer da Corte, e as obras de amplia-
ção do muro prosseguem. "Mais do que 
a segurança contra atentados, a barreira é 
instalada para garantir a integridade dos 
assentamentos", diz o cientista político 
Hussein Ibish, diretor do instituto Ame-
rican Task Force on Palestine. "A ONU 
não terá como solucionar o problema, que 
exige negociações e trocas de terras de co-
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m u m acordo." Antes da ofensiva contra 
Gaza, Abbas e o então premiê israelense, 
Ehud Olmert, negociavam uma fronteira 
comum. Olmert teria oferecido a retirada 
de Israel de 93,7% do território da Cisjor-
dânia. Também cederia aos palestinos ter-
ras israelenses em área equivalente a 5,8% 
da Cisjordâniá, em troca de manter alguns 
assentamentos. A proposta não avançou. 

ili. JERUSALÉM 
UMA CAPITAL 
DE DOIS ESTADOS? 

Jerusalém é uma cidade sagrada para 
judeus, muçulmanos e cristãos. Segundo o 
Antigo Testamento, no local Davi fundou, 
por volta de 1000 a.C., o reino dos judeus. 
Seu filho, Salomão, mandou construir um 
templo na cidade. Para o islamismo, Je-
rusalém é o terceiro local mais sagrado, 
atrás das cidades de Meca e Medina, na 
Arábia Saudita. A mesquita do D o m o 
da Rocha fica no local de onde o profeta 
Maomé teria ascendido aos céus no ano 
620. A importância histórica explica por 
que ísiaelenses e palestinos reivindicam o 
dneito de ter Jerusalém como sua capital. 
Na partilha proposta pela ONU em 1947, 
a cidade ficaria sob administração inter-
nacional, mas a guerra de independência 
de Isiael levou a uma divisão: aos judeus 

ficou grande parte a oeste de Jerusalém, 
e Jordânia ficou com a parte leste - in-
cluindo a Cidade Velha. Na Guerra dos 
Seis Dias, Israel tomou Jerusalém Oriental 
e, desde então, considera a cidade sua ca-
pital indivisível. Na proposta a ser entre-
gue à ONU, a ANP reivindica Jerusalém 
Oriental como sua capital. 

IV. ASSENTAMENTOS 
QUAL E O DESTINO 
DOS ISRAELENSES NA 
CISJORDANIA? 

O Estado palestino como quer Abbas 
não teria um único colono judeu vivendo 
na Cisjordânia ou em Jerusalém Oriental. 

REALIDADE 
Vista aérea do 
assentamento 

israelense de Ariel, 
na Cisjordânia. A 
área não deverá 

ser devolvida aos 
palestinos 

Hoje, há mais de meio milhão de israelen-
ses instalados em cerca de 200 assentamen-
tos nessas duas áreas. São comunidades ci-
vis estabelecidas nos territórios ocupados 
por Israel a partir da vitória na Guerra dos 
Seis Dias. A construção de assentamentos 
se tornou uma política de governo, ma-
nobra para garantir a maioria judaica em 
pontos estratégicos da Cisjordânia, de Je-
rusalém Oriental e da Faixa de Gaza - de 
onde Israel se retirou em 2005. No caso 
de um emergente Estado palestino, seria 
preciso definir o que acontecerá com os 
colonos, os mais de 10 mil soldados israe-
lenses e os postos de controle na região. À 
luz do Direito internacional, em tese todos 
teriam de sair, pois os assentamentos são 
considerados ilegais. "A solução precisa ser 
negociada. Caso contrário, um banho de 
sangue é certo, dada a quantidade de co-
lonos", diz Arnon Soffer, professor de de-
mografia e geoestratégia da Universidade 
de Haifa. Alguns assentamentos, como o de 
Ariel, são verdadeiras cidades, com quase 
20 mil pessoas. Extirpá-los já é, na prática, 
impossível. Mas Soffer diz que a política 
de expansão dos assentamentos, congelada 
por dez meses por Benjamin Netanyahu e 
depois retomada, tem de acabar. "O fim 
dessa estratégia é uma poção mágica para 
o Estado de Israel sobreviver." 
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V. SEGURANÇA 
POPE HAVER UM 
EXERCITO PALESTINO? 

Um dos pressupostos para o surgimen-
to de um Estado é sua soberania militar. O 
texto do Acordo de Oslo, de 1993, dizia que 
a segurança dos territórios palestinos seria 
feita inicialmente pela polícia israelense em 
conjunto com uma força policial palestina 
e que a transição para o comando exclu-
sivamente palestino seria feita em etapas. 
Hoje, há na Cisjordânia cerca de 35 mil 
agentes policiais de sete divisões, mas boa 
parte ainda recebe treinamento das forças 
israelenses. A falta de autonomia na gestão 
das polícias mostra que a idéia da formação 
de um Exército palestino está longe da rea-
lidade, sobretudo quando se leva em conta 
a profusão de facções políticas que mantêm 
braços armados, como o próprio Hamas, 
sobretudo quando se leva em conta a profu-
são de facções políticas que mantêm braços 
armados, como o próprio Hamas. 

desdobramentos podem, no entanto, cau-
sar problemas para a diplomacia de Israel, 
que passa por um crescente isolamento na 
região. O Egito, aliado nos tempos de Hosni 
Mubarak, diz que o tratado de paz assina-
do com os israelenses em 1979 "não é uma 
coisa sagrada". A Turquia, antigo parceiro de 
Israel, passou a adotar uma forte retórica 
pró-Palestina depois do episódio da flotilha 
para Gaza, em 2010, quando soldados de 
Israel mataram nove ativistas turcos. Como 
Estado, mesmo na condição de observador 
na ONU, a Palestina poderia entrar com 
ações contra autoridades israelenses no 

Um Estado aprovado pela Assembleia-Ge-
ral da ONU não deve representar nenhuma 
mudança real na vida dos palestinos. Seus 

AÇÃO 
UNILATERAL 

Mahmoud Abbas 
anuncia o plano 

de independência 
em discurso. A 

proposta deverá ser 
vetada pelos EUA 

Tribunal Penal Internacional por crimes de 
guerra em ações militares em Gaza. 

Os Estados Unidos terão de passar pelo 
ônus de vetar no Conselho de Segurança 
uma proposta que pode ter o aval dos ou-
tros quatro membros permanentes (Chi-
na, Rússia, França e Reino Unido), além do 
apoio de mais de 120 países na Assembleia-
Geral. Correm o risco de se indispor com 
a maioria dos países árabes - o governo da 
Arábia Saudita diz que o veto americano 
pode ameaçar a parceria entre os dois pa-
íses. Com isso, Washington deve cobrar de 
Netanyahu uma reaproximação com Abbas 
para evitar danos diplomáticos maiores. Há 
ainda o temor de que a agitação política pós-
reconhecimento de um Estado na ONU leve 
a novos confrontos na Cisjordânia. Como 
diz Ilan Sztulman, cônsul-geral de Israel em 
São Paulo: "No primeiro dia da resolução, os 
palestinos farão festa nas ruas. Mas, quando 
se derem conta de que nada terá mudado, 
a frustração será grande". Após décadas de 
frustrações e violência, os palestinos não 
buscam mais declarações ou promessas. Eles 
precisam daquilo que os israelenses sempre 
almejaram: paz e soberania. 

Com Matheus Paggi 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 696,  p. , 19 set. 2011.




