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Internacional

C om discursos aguerridos na ONU, os
líderes palestino e israelense entrin-
cheiraram-se em posições que aparen-
temente impedirão a retomada das

conversações de paz e abrem uma temporada
de confrontos sobre a questão do Estado palesti-
no. O presidente palestino, Mahmoud Abbas,
agora procurará conseguir todo o apoio interna-
cional possível, afirmam assessores, na esperan-
ça de pressionar e isolar Israel e aumentar o
custo político da preservação dos territórios
que este ocupou na guerra de 1967.

Abbas insiste que não voltará às conversa-
ções se Israel não decretar um congelamento
dos assentamentos ou não aceitar as fronteiras
anteriores a 1967 como ponto de partida. Ape-
sar de o premiê israelense, Binyamin Netanya-
hu, pedir novas negociações, não se mostrou
disposto a considerar tais reivindicações.

Os mediadores internacionais pediram a con-
clusão de um acordo em um ano, mas não apre-
sentaram propostas para tentar resolver as
enormes divergências.

Os palestinos agora tentarão fortalecer sua
posição, principalmente na ONU. Embora o pe-
dido de reconhecimento do Estado palestino
com certeza não deva ser atendido os palesti-
nos têm boas chances de melhorar seu status na
Assembleia-Geral e garantir o acesso às agên-
cias da ONU e aos tribunais internacionais.

As autoridades palestinas admitiram que não
têm um plano para seguir em frente, além de
pedir à Assembleia-Geral que admita a Palesti-
na como Estado não membro se sua adesão ple-
na for rejeitada pelo CS. Abbas não disse como
lidará com seus rivais do Hamas, que criticaram
seu pedido de reconhecimento na ONU. Um
acordo de divisão do poder com o Hamas não
foi adiante. Retomar uma aliança com os mili-
tantes, que querem a destruição de Israel, pode-
ria custar ao líder palestino a perda do apoio
internacional em um momento crucial.

Por enquanto, a opções de Netanyahu para
responder à pressão parecem limitadas. Os
membros de sua coalizão exigem medidas puni-
tivas. Mas a retaliação poderá ser contraprodu-
cente e provocar maior simpatia internacional
pelos palestinos.

A região agora caminha para um perigoso ano
de paralisia, segundo o analista israelense Yossi
Alpher. “Barack Obama deixou claro que no pró-
ximo ano não deverá promover ativamente as
conversações de paz. Netanyahu não tem nada
de novo para oferecer e Abbas obterá algum tipo
de reconhecimento de um Estado, mas isso não
é um Estado”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

Especial. Leia o discurso que o presidente da
Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, fez na

ONU www.estadao.com.br/e/abbas

Guilherme Russo
ENVIADO ESPECIAL / JERUSALÉM

O presidente palestino, Mah-
moud Abbas, foi recebido como
herói ontem em Ramallah, na
Cisjordânia. Milhares de pes-
soas tomaram as ruas para home-
nagear o líder, que na sexta-feira
pediu à ONU o reconhecimento
do Estado palestino.

A multidão se reuniu princi-
palmente no entorno do comple-
xo administrativo de Ramallah,
onde Abbas discursou. “Levan-
tem suas cabeças porque vocês
são palestinos! Desejamos atin-
gir nossos direitos por meio de
meios pacíficos, negociações,
mas não quaisquer negocia-
ções”, afirmou.

“O que dissemos para o mun-
do (em Nova York) é que a prima-
vera palestina nasceu. Uma pri-
mavera popular, de uma luta pa-
cífica que atingirá seu objetivo.
Existem aqueles que querem
nos impor obstáculos. Mas com
a presença de vocês, eles cairão e
nós chegaremos ao nosso objeti-

vo (a independência do Estado
palestino).”

Em entrevista ao Estado,
Mustafa Barghouti, que ficou em
segundo lugar nas eleições pela
presidência da AP, em 2005, afir-
mou que “o mais importante é
que Abbas não se curve à pressão
e continue com sua posição. Isso
vai trazer de volta a esperança ao
povo”, afirmou. Ele foi um dos
principais coautores da propos-
ta palestina de adesão à ONU en-
tregue por Abbas.

Apesar dos confrontos e dos
inúmeros protestos violentos
que ocorreram em diversos pon-
tos da Cisjordânia desde a sexta-
feira, o Exército de Israel classifi-
cou como “calmo” o fim de sema-
na em que pelo menos um pales-
tino foi morto e centenas de ma-
nifestantes acabaram feridos pe-
las forças de segurança israelen-
ses.

Presidente é recebido
como herói em Ramallah

✽

Análise: Karin Laub, Associated Press

AHMAD GHARABLI/AFP

● Condições

Abbas condiciona diálogo e ONU
inicia hoje análise do pedido palestino
Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Na véspera do início das dis-
cussões no Conselho de Segu-
rança da ONU sobre o pedido
palestino para sua admissão
plena na organização, o presi-
dente da Autoridade Palesti-
na, Mahmoud Abbas, declarou
que o reinício do diálogo, sus-
penso há um ano, só será acei-
to se as construções nos assen-
tamentos israelenses na Cis-
jordânia forem congeladas.

Abbas reiterou ontem que a
proposta do Quarteto – formado
por EUA, União Europeia, ONU
e Rússia – é inaceitável, pois
além de não exigir o congelamen-
to das construções não tem co-
mo base as fronteiras anteriores
à Guerra dos Seis Dias, em 1967,
quando Israel ocupou a Faixa de
Gaza, Cisjordânia e Jerusalém
Oriental.

O chanceler israelense, Avig-
dor Lieberman, considerado um
dos mais conservadores da coali-
zão de governo, afirmou ter re-
servas sobre as propostas de ne-
gociação apresentadas pelo
Quarteto, mas disse estar aberto
para “a retomada do diálogo”
com os palestinos.

Ainda nos EUA, o premiê israe-
lense, Binyamin Netanyahu, de-
clarou que primeiro precisará
realizar uma reunião ministerial
para determinar a posição de Is-
rael em relação à proposta.

Analistas afirmam que a deci-
são dos palestinos pode levar o
primeiro-ministro a não respon-
der de forma positiva ou negati-
va ao plano do Quarteto, evitan-
do choques com membros mais
conservadores de seu governo
de um lado, e com a comunidade
internacional, de outro.

De acordo com a proposta do
Quarteto, os líderes israelenses
e palestinos deveriam se reunir
em 30 dias. Em um prazo de três
meses, deveriam apresentar so-
luções para questões fronteiri-
ças e de segurança. Um acordo
final entre Israel e os palestinos
precisaria ser concluído no pra-
zo de um ano.

“Confirmamos que queremos
conquistar nossos direitos por
meio de métodos pacíficos, por
meio de negociações. Mas não
quaisquernegociações. Não acei-
taremos (o diálogo) até termos
legitimidade e eles (israelenses)
suspendam completamente as
construções nos assentamen-
tos”, afirmou Abbas em Ramal-
lah, onde foi recebido como herói
(mais informações nesta página).

Cerca de 300 mil colonos ju-
deus vivem em assentamentos
construídos na Cisjordânia de-
pois da ocupação de 1967, em
ação considerada ilegal pela co-
munidadeinternacional.Noterri-
tório, reconhecido pelo Brasil co-
moparte de um futuro Estado pa-
lestino, vivem 2,5 milhões de pa-
lestinos cristãos e muçulmanos.

Em entrevista à rede de TV
NBC, Netanyahu voltou a dizer
que os palestinos não reconhe-
cem Israel.Na realidade, aAutori-
dade Palestina aceita a existência
de Israel desde a assinatura dos
Acordos de Oslo em 1993, apesar
de nãoreconhecer o Estado israe-
lense como judaico por causa, se-
gundo Abbas destacou em seu
discurso na ONU, do 1,5 milhão
de árabes-israelenses, cristãos e
muçulmanos que vive no país.

O premiê de Israel também
afirmou que a maior ameaça pa-
ra o “único Estado judaico é o
insaciável crocodilo islâmico
que quer nos devorar no café da
manhã”. A declaração foi classifi-

cado como islamofóbica por gru-
pos muçulmanos americanos.

Na entrevista, Netanyahu elo-
giou Barack Obama e rejeitou de-
clarações de candidatos republi-
canos que classificam o líder
americano como anti-Israel.
“Obama apoia Israel de uma for-
ma sem precedentes. E Israel te-
rá sempre o apoio de quem quer
que ocupe a Casa Branca”, disse.

Conselho de Segurança. Para
os palestinos, o mais importante
no momento é tentar conquistar
uma vitória simbólica no Conse-
lho de Segurança, pois os EUA já
anunciaram que vão usar seu po-
der de veto para impedir a ade-
são palestina como membro ple-
no da ONU. Brasil, Rússia, Chi-
na, Índia, África do Sul e Líbano
já declararam ser a favor da ini-
ciativa palestina. A Alemanha e a
Colômbia tendem a alinhar-se
com os americanos. Os demais
integrantes do órgão não adota-
ram uma posição ainda. São ne-
cessários 9 dos 15 votos, sem ne-
nhum veto, para que a proposta
apresentada na sexta-feira por
Abbas na Assembleia-Geral da
ONU seja aprovada.

Segundo analistas, as discus-
sões no Conselho de Segurança
devem se estender por várias se-
manas. O Quarteto espera que,
nesse prazo, consiga levar israe-
lenses e palestinos a retomar as
negociações para um acordo de
paz.

Festa.
Multidão saúda

Abbas em
Ramallah

Palestinos e Israel
rumam para uma
perigosa paralisia
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Líder máximo da AP
proclama a ‘primavera
palestina’ de luta pacífica
pela criação de um
Estado soberano

MAHMOUD ABBAS
PRESIDENTE PALESTINO
“Confirmamos que queremos
conquistar nossos direitos por
meio de métodos pacíficos, por
meio de negociações. Mas não
quaisquer negociações. Não
aceitaremos (o diálogo) até
termos legitimidade e eles
(israelenses) suspendam
completamente as construções
nos assentamentos”

“O que dissemos para o mundo
(na Assembleia-Geral em Nova
York) é que a primavera
palestina nasceu”

Exigências. Presidente da Autoridade Palestina exige fim das construções nos assentamentos para retomar negociações com Israel;
governo israelense também manifesta reservas sobre proposta de mediadores internacionais, mas diz estar disposto a conversar
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Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A10.




