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DISPUTA DIPLOMÁTICA. O lado americano

Sarkozy apresenta uma terceira via. Pág. A22
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Na ONU, Obama
agrada a Israel e
irrita palestinos
fin
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Presidente diz que reconhecimento não pode ser obtido na ONU
e dá soluções distintas para levantes na Síria, Iêmen e Bahrein
ANDREW GOMBERT/EFE
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CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Reação. Abbas ouve discurso de Obama e suas críticas

A

PRESIDENTE DOS EUA

ar

“Eu acreditava, e acredito agora,
que o povo palestino tem direito
de ter seu próprio Estado, mas
também acho que uma
paz genuína apenas pode
ser alcançada entre palestinos e
israelenses”

o

BARACK OBAMA

é

ex

zer que não há atalhospara apaz.
Entre os árabes, a reação foi
dura.Líderespalestinosse disseram decepcionados com Obama. “Nós respeitosamente diremos‘não’aObama”,afirmouNabil Shaat, um dos principais porta-vozes da Autoridade Palestina. O presidente do Líbano, Michel Suleiman, que preside o
Conselho de Segurança, e o rei
Abdullah, da Jordânia, defenderam a iniciativa palestina em
seus discursos na ONU, adotando posições contrárias à dos
EUA, apesar de ambos serem
aliados de Washington.
No discurso, Obama celebrou
também a primavera árabe. Ele
voltou a criticar o regime de Bashar Assad pela repressão à oposição síria, e o Irã por seu programa nuclear. Ele ainda tentou diferenciar seu governo do de
George W. Bush ao dizer que os
EUA terão menos da metade do
contingente militar no Iraque e
no Afeganistão no ano que vem.
O presidente mostrou ainda
uma posição distinta para cada
um dos principais levantes árabes. No caso sírio, defendeu sanções do Conselho de Segurança.
Para o Iêmen, a recomendação
foi diálogo.
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NABIL SHAAT
PORTA-VOZ PALESTINO

de

“Nós respeitosamente
diremos ‘não’ a Obama”

AVIGDOR LIEBERMAN
CHANCELER ISRAELENSE

ão

“Esse é um discurso que eu
assinaria com as duas mãos”

aç

ler Avigdor Lieberman, um dos
mais conservadores do governo
de Israel e crítico do presidente
americano,afirmou que “assinaria com as duas mãos o discurso
de Obama”.
O grupo liberal judaico americano J-Street, opositor do premiêBinyamin Netanyahu,publicou comunicado dizendo que o
presidente estava correto ao di-
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Em discurso na AssembleiaGeral da ONU, que agradou
aos israelenses e recebeu críticas do mundo árabe, o presidente dos EUA, Barack Obama, defendeu a criação de um
Estado palestino apenas por
meio de negociações com Israel. Ele criticou a iniciativa
unilateral da Autoridade Palestina de obter reconhecimento nas Nações Unidas.
“Um ano atrás, eu pedi nesse
mesmo pódio uma Palestina independente. Eu acreditava na
época,eacredito agora,que opovo palestino tem o direito de ter
o próprio Estado, mas também
acho que uma paz genuína apenas pode ser alcançada entre palestinos e israelenses”, disse
Obama. “A paz não virá por meio
de declarações e resoluções nas
Nações Unidas.”
Diante de críticas internas de
opositores republicanos, que dizem que ele tem sido muito duro
com Israel, o presidente reafirmou a amizade entre os dois países. “O compromisso dos EUA
com a segurança de Israel é inabalável”, declarou.
Aomesmo tempo,olíder americano tentou mostrar ao mundo árabe, onde é acusado de ser
pró-Israel, sua preocupação
com os palestinos. “Queremos
os palestinos vivendo em um Estado soberano, sem limites para
o que possam atingir”, afirmou.
Em reunião à noite com o presidentepalestino,MahmoudAbbas,Obama reiterouque vetará a
proposta de reconhecimento
dos palestinos no Conselho de
Segurança da ONU.
O discurso de Obama foi elogiado por diferentes setores da
comunidade judaica nos EUA e
da política israelense. O chance-

Posição. Obama diz que paz genuína só pode ser alcançada por israelenses e palestinos

PONTOS DE DIVERGÊNCIA

Obama

O ESTADO NA CISJORDÂNIA

Palestinos reagem ao
bloqueio da passagem
do campo de
refugiados de Calândia
até Ramallah
Guilherme Russo
ENVIADO ESPECIAL /
CALÂNDIA, CISJORDÂNIA

Centenas de palestinos entraram em confronto com as forças
de segurança israelenses ontem
em diversos pontos da Cisjordânia. Atirando pedras contra os
soldados, queimando pneus e lixopelasruas,osárabesexpressaram sua insatisfação contra o veto americano ao reconhecimento do Estado palestino nas NaçõesUnidas. Dezenasde pessoas
ficaram feridas durante os protestos,que duraramo diainteiro.
Uma coluna de fumaça negra
alertava quem ia de Jerusalém
OrientalaRamallahsobreointenso conflito que ocorria no campo
de refugiados de Calândia, uma
das principais portas de entrada
da cidade que serve de capital para a Autoridade Palestina (AP).
Dentro de Ramallah, porém, uma
manifestaçãopacíficaocorrianas
ruasdocentrodacidade(mais informações nesta página).
Na Rua Calândia, por onde se
estende o muro que cerca o campo de refugiados palestinos, bar-

Dilma

Intervenções
militares

Disse que são justificáveis e o CS
havia aprovado “todas medidas
necessárias” na guerra na Líbia
(aprovou a zona de exclusão aérea)

Condenou ações militares em
nome da paz e disse que o recurso à força deve ser a última
alternativa

Estado Palestino

Disse não haver atalhos e a questão
“não será resolvida na ONU”

LamentounãopodersaudaraPalestinacomoEstado-membro

Defesa de
Israel

Lembrou ataques terroristas em
Israel (o que Abbas lamentou)

“A paz de Israel depende de
uma Palestina soberana”, disse

Posição própria
em relação ao conflito
no Oriente Médio

“A solução do conflito é
teste para a política externa
dos EUA”, disse

O Brasil está pronto para “assumir responsabilidades”, disse

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.

Confrontos com militares espalham-se pela Cisjordânia
●

}

ricadas de pneus, móveis e lixo
queimados interditavam a via na
direção de Israel.
Cerca de 300 manifestantes
palestinos atiravam pedras contraossoldadosisraelenses.Aresposta vinha em bombas de gás
lacrimogêneo, granadas de efeito moral e balas de borracha –
que, segundo o Estado apurou,
eram recheadas de material metálico.Segundoo CrescenteVermelho, que manteve inúmeras
ambulâncias para o socorro aos
palestinos, aproximadamente
30 pessoas ficaram feridas por
causa dos disparos dos militares
israelenses.
Umpolicialisraelenseficouferido ao ser atingido por uma tábuacrivadadepregoslançadasobre sua cabeça. Pelo menos quatro palestinos foram presos durante o protesto em Calândia. As
autoridadesdeIsraelusaramainda canhões de som, que emitiam
um estridente e altíssimo ruído,
para tentar dispersar a manifestação.
Testemunhas disseram que o
confronto começou no início da
manhã, quando o Exército de Israel fechou o acesso a Ramallah
pelo campo de refugiados. Segundoosrelatos, centenasde palestinosdeoutraspartesdoterritório com intenção de participar
da manifestação pacífica no centro de Ramallah foram impedidos de passar e os habitantes de
Calândia revoltaram-se contra o
bloqueio. Segundo a polícia de
fronteira israelense, porém, “o
posto de controle ficou aberto o
tempo todo”.
“Queremos é chutar os israelenses para fora daqui. Eles estu-

DARREN WHITESIDE/REUTERS

Defesa. Palestino usa máscara de gás durante protestos
pram a nossa terra. Apoiamos o
presidente Mahmoud Abbas em
suainiciativa (naONU). APalestina tem de ser livre”, afirmou
Haadi, de 18 anos, contando que
deixouaprisão háseismeses, depois de passar mais de um ano
preso por participar de protestos como os de ontem.
“Queremos um Estado pacífico, mas a libertação da Palestina
tem de ocorrer. Vivemos em
umaprisão.Osofrimento éconstante. Não aceitamos os judeus.
Vamos expulsar todos os israelenses daqui”, afirmou o comer● Pressão

AHMED
COMERCIANTE PALESTINO

“Queremos um Estado
pacífico, mas a libertação da
Palestina tem de ocorrer.
Vivemos numa prisão. O
sofrimento é constante.”

ciante Ahmed, de 20 anos.
Constantemente, os manifestantes pediam aos jornalistas
que acompanhavam o confronto para não mostrarem seus rostos nem serem identificados pelo nome completo.
Durante a tarde, o confronto
intensificou-se. “Usamos as balas de borracha nos principais
instigadores”,afirmouumsoldadoque nãoquis se identificar.Os
militares portavam ainda fuzis
M-16, que eram apontados constantemente para os manifestantes. Após os militantes terem estourado fogos de artifício entre
as barricadas de pneus e móveis
velhos, uma intensa gritaria se
iniciou, enquanto uma van amarela,semelhante aumtáxicoletivo, aproximou-se vinda do lado
israelense. Em meio a uma chuva de pedras, agentes à paisana
desceram do veículo e arrastaram os manifestantes mais exaltados o veículo. “São as forças
especiais. Eles se vestem como

árabes e chegam nesses táxis
grandesparanosprender”,explicou um palestino pouco depois.
Enquanto paramédicos do
Crescente Vermelho atendiam
dois feridos, bombas de efeito
moralcomeçaramaexplodirperto da ambulância. Os voluntários carregavam as vítimas nas
costas e o som do canto do muezin, que convocava os muçulmanos para as orações da tarde, se
apagava em meio à confusão.
Os canhões de som não paravam de soar. “Esse é o maior problema. Com esse barulho, não
conseguimos escutar quando
manifestantes feridos nos chamam”, contou Asma Abu Mayele, voluntária do Crescente Vermelho.Eladissequedoisdosferidos mais graves foram atingidos
por latas de gás lacrimogêneo na
cabeça e nos olhos.
Quando a situação parecia começar a acalmar-se, outros dois
manifestantes foram atingidos
pelos disparos dos israelenses. A
estridente sirene voltou a soar e
houve uma grande correria.
Uma van semelhante à usada pelos agentes à paisana foi cercada
pelos manifestantes, mas nenhum israelense foi encontrado
no veículo. Os protestos acabaram no início da noite.
Mais confrontos. Durante outra manifestação, a leste de Hebron, também na Cisjordânia,
cercade200palestinosapedrejaramforçasdesegurançaisraelenses, relatou a imprensa local.
Um bebê israelense de 16 meses
foiatingido por uma pedra na cabeça e sofreu ferimentos leves,
de acordo com fontes de Israel.

Ato reúne 15
mil palestinos
em Ramallah
RAMALLAH, CISJORDÂNIA

No mesmo dia em que confrontos entre palestinos e israelenses se espalharam pela Cisjordânia, milhares de manifestantes a
favor do pedido de reconhecimento do Estado palestino perante as Nações Unidas reuniram-se em um protesto pacífico,
que tomou as ruas de Ramallah,
sede do governo da Autoridade
Palestina (AP), na manhã de ontem. Segundo a polícia local, cercade15mil pessoaspassarampela Praça Al-Manara, a principal
da cidade
A AP suspendeu as aulas nas
escolas de Ramallah e decretou
ponto facultativo no serviço público da cidade para estimular a
manifestação, organizada diante da enorme cadeira que representa a intenção palestina de obter um assento na ONU.
Eufóricos, dezenas de meninos e adolescentes escalaram o
monumento central da Praça AlManara, que ficou ocupado por
toda a manhã. “Estamos aqui
porque Abu Mazen (apelido peloqualAbbas échamado) está na
ONU. Estou muito feliz. A Palestinavaiser livre”,afirmouo estudante Mohammed Al-Amari, de
15 anos. “Não tivemos aula hoje!”, comemorou o estudante
Hussan Mahlouf, de 15 anos. O
clima era de festa.
“Somos um povo que tem de
ter um novo começo. Precisamos do assento na ONU. Daí,
sim, seremos livres”, disse o desempregado Ahmed Samir. / G.R.

