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1.
Camp David (2000)
Cúpula reuniu Bill Clinton,
Ehud Barak, então premiê de
Israel, e Yasser Arafat, líder
palestino. Barak ofereceu
91% da Cisjordânia, Gaza e
parte de Jerusalém Oriental.
Arafat não aceitou e levou a
culpa pelo fracasso.

2.
Iniciativa Árabe (2002)
Proposta da Arábia Saudita
previa o reconhecimento de
Israel pelo mundo árabe em
troca da retirada das tropas
israelenses dos territórios
ocupados em 1967. Então,
coube a Netanyahu rejeitar a
iniciativa.

Em seu discurso na Assembleia-
Geral da ONU, o rei Hamad bin
Isa al-Khalifa, do Bahrein, defen-
deu a criação do Estado palesti-
no e destacou a importância da
Corte Internacional de Justiça
na mediação de um conflito en-
tre Emirados Árabes e Irã pela
posse de três ilhas no Golfo Pér-
sico, mas não falou nada a res-
peito da violenta repressão à
oposição bareinita.

Como nos últimos anos, o presi-
dente do Irã, Mahmoud Ahmadi-
nejad, aproveitou seu discurso
na ONU para atacar EUA e Is-
rael. Mais uma vez, delegações
americanas e de países da Euro-
pa retiraram-se do plenário da
Assembleia-Geral enquanto o
iraniano falava. “Por meio de
sua mídia imperialista, sob a
influência do colonialismo, eles
ameaçam qualquer um que le-

vante questões sobre o Holo-
causto e o 11 de Setembro,
ameaçando com sanções e
ações militares”, afirmou Ahma-
dinejad. O presidente iraniano
também questionou se a demo-
cracia “pode florescer com
bombas da Otan”. Desde o iní-
cio do ano, seu grupo político
tem relações estremecidas com
o clero do regime, comandado
pelo líder supremo, aiatolá Ali
Khamenei. Algumas figuras pró-
ximas do presidente foram pre-
sas ou afastadas. / G.C.

O primeiro-ministro britânico,
David Cameron, pediu que a
ONU esteja pronta para tomar
medidas contra regimes opressi-
vos no mundo. Cameron disse
que a primavera árabe e o confli-
to na Líbia demonstraram que a
ONU precisava de “um novo
modo de agir”. “Deixar de agir é
fracassar com aqueles que preci-
sam de nossa ajuda”, afirmou o
premiê.

O primeiro-ministro turco, Re-
cep Erdogan, descreveu o confli-
to entre Israel e palestinos co-
mo uma ferida aberta para a co-
munidade internacional. Ele
acusou Israel de frustrar a paz
na região. Para Erdogan, Israel
foi contra os “anseios do resto
do mundo” em várias questões,
desde as armas nucleares até a
distribuição de ajuda humanitá-
ria em Gaza.

O presidente do Zimbábue, Ro-
bert Mugabe, censurou os bom-
bardeios à Líbia feitos pela Otan,
que, segundo ele, estaria interes-
sada apenas no petróleo do país.
Ele acusou o Tribunal Penal In-
ternacional de fazer vista grossa
a delitos cometidos por George
W. Bush e Tony Blair. Também
pediu um assento permanente
para algum país da África no
Conselho de Segurança.

Em discurso, rei omite
repressão no Bahrein

Ahmadinejad considera
injustas sanções ao Irã

Cameron pede ação da
ONU contra ditaduras

Para Erdogan, Israel
frustra acordos de paz

Mugabe quer assento no
CS para país africano

PARA ENTENDER

Internacional

D iante do fracassado esforço para
impedir que os palestinos solici-
tem uma cadeira na ONU, os EUA
defrontam-se com a perspectiva

de ter de compartilhar, ou até mesmo ceder,
a influência que exercem há décadas como
arquitetos do processo de paz no Oriente Mé-
dio. Um exemplo disso foi o discurso do presi-
dente francês, Nicolas Sarkozy, na Assem-
bleia-Geral na quarta-feira. Ele fez um enérgi-
co repúdio à posição americana no conflito,
depois que Obama apresentou sua defesa do
processo de paz na abertura do encontro.

Em todas as iniciativas de paz no Oriente
Médio, os três principais elementos sempre
foram os palestinos, Israel e os EUA.

Mas a expansão dos assentamentos na Cis-
jordânia e o endurecimento das atitudes do
premiê Binyamin Netanyahu isolaram Israel
e Washington. Além disso, a dissensão entre
as facções palestinas comprometeu a pers-
pectiva de um novo acordo. Finalmente, a
política interna americana limitou a capaci-
dade de Obama de tentar romper o impasse,
impedindo-o de se distanciar aparentemen-
te de Israel.

Em busca dos votos de judeus que no passa-
do apoiavam os democratas, os republicanos
passaram a criticar o presidente.

O processo de paz no Oriente Médio está
estagnado há dois anos e meio, o que frustrou
os árabes e muitos líderes mundiais. Agora,
eles estão dispostos a tentar uma alternativa
para a estratégia americana. O resultado do
pedido palestino de adesão continua incerto.
O governo americano ainda espera que o pro-
cesso de análise dele no Conselho de Segu-
rança possa representar uma nova oportuni-
dade para o início das conversações.

Essa medida coloca mais pressão sobre Ne-
tanyahu, que já vacila por causa das questões
de segurança trazidas pela primavera árabe,
com consequências que os analistas conside-
ram difíceis de prever.

Um rápido retorno ao status quo, quando
os EUA ditavam os termos das negociações,
parece improvável, considerando o apoio rus-
so e francês à estratégia palestina. / TRADUÇÃO
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SÃO REPÓRTERES DO ‘NEW YORK TIMES’

NOVA YORK

O rei da Jordânia, Abdullah II,
lançou raras críticas contra o go-
verno israelense nos últimos

dias, mostrando que a relação
com o país vizinho já não é a mes-
ma. Em entrevista ontem à Na-
tional Public Radio (NPR), o rei
disse que ainda tem boa relação
com Israel, mas que, “em breve”,
os jordanianos começarão a
questionar por que o país “man-
tém essas relações que não tra-
zem benefício algum”. “Nós so-
mos os últimos aliados de Israel
na região”, disse Abdullah.

Em seu discurso na Assem-

bleia-Geral da ONU, na quarta-
feira, ele antecipou várias críti-
cas, entre elas a de que os israe-
lenses deveriam abandonar o
que ele chamou de “mentalida-
de de encastelamento”, em refe-
rência ao crescente isolamento
do país vizinho. “Continuare-
mos a apoiar o direito inaliená-
vel dos palestinos de terem um
Estado”, disse.

Em 1994, a Jordânia foi o se-
gundo país árabe a assinar um
acordo de paz com Israel – o pri-
meiro foi o Egito, em 1979. Des-
de então, jordanianos e israelen-
ses mantiveram boas relações e
viveram tempos de uma coopera-
ção bilateral efetiva. Após a pri-

mavera árabe, porém, Abdullah
passou a responder a pressões in-
ternas. Metade da população da
Jordânia é de refugiados palesti-
nos – até sua mulher, a rainha
Rania, é filha de palestinos.

A principal razão para o endu-
recimento do discurso de Abdul-
lah, no entanto, foram as declara-
ções de Uzi Dayan, general israe-
lense da reserva e membro do Li-
kud, partido do primeiro-minis-
tro Binyamin Netanyahu.

Nodomingo,durante umacon-
ferência sobre o processo de paz,
ele afirmou que o Estado palesti-
no deveria ser a Jordânia, com
sua capital em Amã. De acordo
com o general, ele seria compos-
to por três províncias: Jordânia,
Cisjordânia e Faixa de Gaza.

Historicamente, a extrema di-
reitaisraelense sempre recomen-
dou a transformação da monar-
quiaem uma pátria substituta pa-

ra os palestinos, o que permitiria
a Israel anexar mais confortavel-
mente parte da Cisjordânia.

Abdullah teria se irritado com
as declarações, principalmente
pelo fato de Dayan ser considera-
dona Jordânia parte doestablish-
ment israelense – ele foi chefe do
Conselho de Segurança Nacional
ecomandantedasForçasdeSegu-
rança de Israel na Cisjordânia.

Após a deterioração das rela-
ções de Israel com dois tradicio-
nais aliados na região, Egito e
Turquia, analistas israelenses te-
mem agora que a Jordânia entre
na lista de crises diplomáticas
que surgiram nos últimos me-
ses. / REUTERS e AP

Tempo Real . Acompanhe os discursos de
Abbas e Netanyahu no Radar Global

blogs.estadão.com.br/radar-global

Jordânia critica Israel e
ameaça abrir nova crise
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DISPUTA DIPLOMÁTICA. O dia D

Expectativa. Membro do Fatah vigia campo de refugiados no sul do Líbano

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Na véspera de o presidente pa-
lestino, Mahmoud Abbas,
apresentar formalmente o pe-
dido para ingressar como Esta-
do pleno nas Nações Unidas, o
ex-presidente Bill Clinton cul-
pou o primeiro-ministro de Is-
rael, Binyamin Bibi Netanya-
hu – que também discursa ho-
je à tarde–, pelo fracasso no
processo de paz do Oriente
Médio.

Durante o dia de ontem, mais
uma vez os EUA tentaram con-
vencer Abbas a recuar da inten-
ção de apresentar a proposta ho-
je, mas não obtiveram sucesso.
O assessor palestino Moham-
med Ishtayeh, disse que Abbas
pediu ontem ao secretário-geral
da ONU, Ban Ki-moon, que to-
me imediatamente as medidas
necessárias assim que a propos-
ta for apresentada.

Apesar de não ter um cargo no
governo, o ex-presidente Clin-
ton é marido da atual secretária
de Estado, Hillary Clinton, e seu
pensamento reflete o que mui-
tas vezes diplomatas america-
nos dizem a portas fechadas. O
premiê israelense seria, na avalia-
ção de membros do governo de
Barack Obama que costumam fa-
lar sem se identificar, um dos
maiores obstáculos para um
acordo.

Num evento de sua Clinton
Global Initiative, em Nova York,
paralelo aos debates da Assem-
bleia-Geral da ONU, o ex-presi-
dente defendeu a posição de
Obama de vetar a iniciativa pales-
tina de tentar o reconhecimento
pleno nas Nações Unidas. Mas
acrescentou que Israel sempre
quis ter um parceiro para a nor-
malização das relações com os
vizinhos árabes.

“Não há dúvida de que este go-
verno palestino é o melhor que
eles já tiveram na Cisjordânia. O
governo de Netanyahu disse is-
so. O rei da Arábia Saudita tam-
bém disse (na iniciativa árabe,
de 2002, e ainda mantida) que,
se os israelenses trabalhassem
com os palestinos, haveria não
apenas reconhecimento (de Is-
rael), como também parceria po-
lítica, econômica e de seguran-

ça”, afirmou.
“Agora que eles (israelenses)

têm estas duas demandas, elas
não parecem tão importantes pa-
ra o atual governo israelense. Ti-
vemos todos esses imigrantes
vindos da ex-União Soviética e
eles não têm história em Israel e
os pedidos dos palestinos não
têm tanto apelo para eles”, acres-
centou Clinton, de acordo com
trechos de sua fala publicados pe-
la revista Foreign Policy.

O Departamento de Estado
não quis comentar as declara-
ções, dizendo que “elas refletem
o pensamento do ex-presiden-
te” e não necessariamente da
atual administração. A portas fe-
chadas, diplomatas americanos
costumam dizer que seria mais
fácil trabalhar com os oposito-
res israelenses do Kadima.

Wayne White, que foi diretor
de inteligência do Departamen-
to de Estado para o Oriente Mé-
dio no passado, disse ontem ao
Estado que “tende a concordar
com Clinton” sobre Bibi ser res-
ponsável pela atual situação.
“Ele pôs o processo de paz no
congelador”, acrescentou o ana-
lista, atualmente no Middle East
Institute. Clinton afirmou ainda
que “as duas grandes tragédias”
para o processo de paz foram o
assassinato do então premiê is-

raelense, Yitzhak Rabin, em
1995, e o derrame sofrido por
Ariel Sharon, em 2006 – episó-
dios que golpearam os grupos po-
líticos mais moderados de Israel.

Para se tornar Estado não
membro da ONU, os palestinos

precisariam da aprovação no ple-
nário da Assembleia.

Já o reconhecimento como Es-
tado pleno exigiria 9 dos 15 votos
do Conselho de Segurança. Para
complicar, Obama deixou claro
que vetaria a iniciativa.

Na véspera de discursos decisivos na
ONU, Clinton culpa Bibi por impasse

EUA estão perdendo
influência no
processo de paz

Guinada. O rei Abdullah II
discursa no plenário da ONU

estadão.com.br

Rei Abdullah II se irrita
com declaração de
general israelense e
adota posição mais dura
com o país vizinho

Marido de secretária de Estado dos EUA, ex-presidente diz em evento paralelo à Assembleia-Geral da ONU que premiê israelense é o
principal obstáculo para o processo de paz no Oriente Médio; negociações para moderar discurso de hoje do líder palestino não avançam
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




