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1987
Início da primeira
Intifada, que termina-
ria em 1993.
O xeque Ahmed Yas-
sin cria o grupo radi-
cal islâmico Hamas

2000
Depois de o então
premiê Ariel Sharon
visitar a Esplanada
das Mesquitas,
começa a segunda
Intifada

2008-2009
Hamas decreta fim da
trégua e Israel lança
ataque contra a Faixa de
Gaza. Cerca de 1.400
palestinos e 14 israelen-
ses morrem

ENTREVISTA

1947
Com o fim do mandato
britânico, ONU determi-
na a separação da Palesti-
na em dois Estados, um
judeu e outro árabe, rejei-
tado pelos palestinos

1948
Criação
do Estado
de Israel

1967
Guerra dos Seis Dias:
Israel anexa a Faixa
de Gaza, a Península
do Sinai (Egito), a Cis-
jordânia (Jordânia)e
as Colinas do Golan

1993
Premiê Yitzhak Rabin
começa a negociar com a
OLP e assina os Acordos
de Oslo, no qual se com-
promete a devolver os
territórios ocupados

2005
Israel
conclui a
retirada
da Faixa
de
Gaza
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Arquiteto dos Acordos de Oslo
e, posteriormente, líder de uma
negociação pacifista em Gene-
bra para resolver o conflito en-

tre Israel e palestinos, o israe-
lense Yossi Beilin culpa o atual
premiê Binyamin Netanyahu pe-
la falta de avanço no diálogo pa-
ra a paz com a Autoridade Pales-
tina. Abaixo, trechos da entre-
vista concedida ao Estado em
Nova York.

● O que deu errado nestes 18
anos depois da assinatura dos
Acordos de Oslo para chegar-

mos ao impasse atual?
Os dois lados não levaram em
consideração o poder das mino-
rias. Embora as maiorias em Is-
rael e nos territórios palestinos
sejam a favor de uma solução
pacífica, elas não têm o contro-
le da situação na hora de tomar
qualquer decisão. E estas mino-
rias, que são determinantes no
processo, transformaram-se
em obstáculos durante as nego-
ciações de paz, usando a violên-
cia em alguns casos. E, até ago-
ra, somente estes grupos mino-
ritários, obtiveram sucesso. A
direita em Israel venceu as elei-
ções. Nos territórios palesti-
nos, tivemos a vitória do Ha-
mas. Por este motivo, a chance
de paz agora é menor do que
nos anos 90. Não há hoje ne-
nhuma possibilidade de acordo
sobre as fronteiras. No lado is-

raelense, temos um governo
muito direitista que ideologica-
mente não está disposto a pa-
gar o preço mínimo para a paz
exigido pelo governo pragmáti-
co dos palestinos. No lado pa-
lestino, a atual administração
não poderia garantir a Faixa de
Gaza em um acordo e este seria
aplicado apenas na Cisjordânia.

● O senhor se sentiria seguro em
assinar um acordo com os pales-
tinos para, em cinco anos, haver
o risco de um governo radical
assumir o poder?
Se eu fosse o premiê de Israel, as-
sinaria um acordo com Abu Ma-
zen (como é conhecido o presi-
dente palestino, Mahmoud Ab-
bas) com base nas negociações
de Genebra e o adotaria primei-
ro na Cisjordânia e esperaria pa-
ra aplicá-lo depois na Faixa de

Gaza. Por que? Porque sempre
precisamos comparar com a al-
ternativa que temos. No momen-
to, temos um parceiro modera-
do no lado palestino. Se assinar-
mos a paz com ele, teremos a co-
munidade internacional a nosso
favor caso seu sucessor seja
mais radical. Mas, se não assinar-
mos agora, seremos cobrados.

● O que aconteceu com a ima-
gem de Israel? Por que o país
sofre tantas críticas e parece es-
tar perdendo a guerra das rela-
ções públicas, especialmente em
nações emergentes, como o Bra-
sil, Turquia e África do Sul?
Não é uma questão de relações
públicas, mas de política. Te-
mos um governo de direita que
nunca conseguirá ter boas rela-
ções públicas com as políticas
adotadas.

● A ida dos palestinos às Nações
Unidas será positiva?
Não sou muito entusiasta desta
atitude, já que não haverá um
Estado palestino. Ao mesmo
tempo, Abu Mazen (Abbas) es-
tava em uma situação muito di-
fícil. Ele não podia ficar sem fa-
zer nada e tampouco tem um
parceiro em Israel para a paz.

● O que aconteceu com a esquer-
da de Israel?
Ehud Barak (atual ministro da
Defesa, ex-líder do Partido Tra-
balhista e ex-premiê de Israel)
também deve ser responsabili-
zado pela atual situação de im-
passe. Para ele, não há parcei-
ros para a paz do outro lado e
os palestinos apenas querem a
violência. E essa visão de Barak
ganhou força em Israel entre an-
tigos pacifistas. / G.C.

Internacional

O governo Barack Obama, que tem
tentado ganhar tempo, pode ter
feito uma aposta politicamente de-
sastrosa sobre a soberania palesti-

na nas Nações Unidas. Os EUA e os outros
membros do Quarteto – ONU, Rússia e
União Europeia – respaldaram na sexta-feira
prazos específicos para a retomada das nego-
ciações de paz entre israelenses e palestinos.

Os EUA esperam que as conversações com
o objetivo de estabelecer um Estado palesti-
no consigam persuadir a Autoridade Palesti-
na a desistir de sua estratégia de pedir de
forma unilateral o reconhecimento de seu
Estado e sua adesão à ONU.

Ao mesmo tempo, os apertados prazos tra-
zem poucas esperanças de sucesso. O Quarte-
to divulgou um comunicado pedindo a israe-
lenses e palestinos que retornem às negocia-
ções e cheguem a um acordo até o fim do
próximo ano. O texto apenas menciona as
difíceis e antigas questões que palestinos e
israelenses precisam resolver em um prazo
tão apertado.

Israel é totalmente contra a busca de sobe-
rania palestina na ONU, pois quer impor co-
mo e quando o futuro Estado será criado. Os
EUA, como grandes defensores de Israel, es-
tão agindo como um baluarte. Isso coloca o
governo americano contra o governo do pre-
sidente palestino, Mahmoud Abbas, e a opi-
nião pública de árabes e muçulmanos que
Obama cortejou. Os EUA prometeram vetar
o pedido palestino no Conselho de Seguran-
ça, mas não querem a posição de ser o único
voto contra no CS, especialmente sobre uma
questão – a criação do Estado palestino – que
Obama defendeu.

Blog. Os próximos passos
de israelenses e palestinos

blogs.estadão.com.br/gustavo-chacra

✽

Análise: Matthew Lee, Associated Press

BERNAT ARMANGUE/AP

Revolta. Multidão participa de funeral de palestino morto em choques com soldados de Israel na Cisjordânia

DISPUTA DIPLOMÁTICA. Expectativa

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O presidente da Autoridade
Palestina (AP), Mahmoud Ab-
bas, indicou ontem que rejeita-
rá um projeto de plano de paz
elaborado por mediadores in-
ternacionais e também pediu
uma revisão dos termos econô-
micos dos Acordos de Oslo, as-
sinados há 18 anos.

Apresentada na noite de sexta,
a proposta do Quarteto - forma-
do por EUA, União Europeia,
ONU e Rússia - é inaceitável, se-
gundo o líder palestino, pois não
exigequeIsrael contenhaascons-
truções nos assentamentos nem
inicie as negociações com base
nas fronteiras anteriores a 1967,
quando israelenses ocuparam
terras palestinas.

Abbas disse esperar que o Con-
selhode Segurançatermine dees-
tudar o pedido palestino de in-
gresso na ONU como membro
plenoem poucas semanas. “Esta-
mos falando em semanas, não
meses”, disse o presidente da Au-
toridade Palestina a jornalistas
no avião que o levava de volta à
Cisjordânia, após ele apresentar
na sexta-feira à Assembleia-geral
da ONU a propostade reconheci-
mento do Estado palestino.

Amanhã, uma comissão do
Conselho de Segurança começa-
rá a analisar a iniciativa palestina.
Brasil, Índia, China, Rússia, Áfri-
ca do Sul e Líbano são a favor do
reconhecimento. Os EUA, con-
tra. A Alemanha e a Colômbia de-
vem seguir a mesma linha dos
americanos. Os demais países
não adotaram uma posição. Os
palestinos precisam de nove dos
15 votos e sabem que podem ter
apenas uma vitória simbólica,
pois Washington usará o poder
de veto.

Segundo diplomatas na ONU,
o presidente Barack Obama usa-
rá a comunidade internacional
para pressionar o premiê israe-
lense, Binyamin Netanyahu, a fa-
zer mais concessões aos palesti-
nos para se chegar a um acordo.

“O plano dos palestinos na
ONU deixou clara a redução da
influência dos EUA no Oriente
Médio”, escreveu ontem Alon
Ben-Meir, do conservador jor-
nal Jerusalem Post, deixando cla-
ro que agora Israel lidará com a
comunidade internacional, e

não apenas com Washington.
Na viagem de volta a Ramal-

lah, Abbas disse também que os
termos econômicos dos Acor-
dos de Oslo, denominados Acor-
do de Paris, precisam ser altera-
dos porque “Israel não cumpre a
parte deles”. “O acordo não é jus-
to e impõe restrições aos palesti-
nos que impedem a economia de
crescer e prosperar”, afirmou.

O acordo prevê que Israel con-
trole a alfândega e colete impos-
tos dos palestinos. Também ado-
ta restrições ao comércio da Au-

toridade Palestina com outras
nações. Em troca, os israelenses
permitiriam que os palestinos
pudessem continuar trabalhan-
do no país. Mas apenas uma fra-
ção, de acordo com Abbas, rece-
be esta autorização.

Abbas pede pressa à ONU sobre adesão
e diz que plano do Quarteto é inaceitável

CORREÇÃO

‘Os dois lados não
levaram em conta o
poder das minorias’

YOSSI BEILIN, Arquiteto dos Acordos de Oslo

EUA ganham tempo
no Oriente Médio
e também inimigos

estadão.com.br

● Netanyahu
O premiê de
Israel, Binya-
min Netanya-
hu, voltou
a afirmar
ontem que só
haverá uma
“paz com dois
Estados” se
os palestinos
aceitarem
seus termos

Presidente da AP diz que plano de mediadores não tem como base as fronteiras anteriores a 1967 nem exige fim de construções nos
assentamentos; comissão do Conselho de Segurança começa a analisar amanhã pedido palestino de reconhecimento como Estado

Segundo o pacifista, agora
essas minorias que têm o
poder de decisão são
responsáveis pela falta de
avanço nas negociações

No mapa da pág. 18 da edição
de ontem, leia-se Mar Morto
no lugar de Mar Negro
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Assentamentos
crescem 2 vezes
mais rápido
No último ano, desde que a ex-
pansão dos assentamentos foi re-
tomada pelo governo de Israel, o
ritmo de construção é duas ve-
zes maior nessas colônias do que
no território israelense, segun-
do a organização Paz Agora, que
monitora as áreas ocupadas.

Mais de 500 mil judeus israe-
lenses vivem em cerca de 200 as-
sentamentos no leste de Jerusa-
lém e na Cisjordânia, segundo a
ONG. Nos últimos 12 meses, a
média de construção nos assen-
tamentos foi de uma unidade pa-
ra cada 123 moradores – em Is-
rael, foi de uma unidade para ca-
da 235 moradores.

O descongelamento das cons-
truções, após dez meses de em-
bargo unilateral pelo governo de
Israel, foi o que impediu o retor-
no das negociações de paz. Israel
argumenta que a Autoridade Pa-
lestina só aceitou voltar à mesa
de negociações perto do fim do
embargo, enquanto a AP pediu
mais tempo e condicionou a con-
tinuação do processo à extensão
do congelamento.

Nas seis semanas após o fim
do embargo, Israel recuperou o
que estava parado. Consideran-
do-se o ritmo de expansão dos
assentamentos até então, segun-
do dados do Escritório Central
de Estatísticas de Israel, 1.574
unidades teriam sido construí-
das, não houvesse o embargo. En-
tre setembro e novembro de
2010, foram erguidas 1.629 casas
e o terreno preparado para qua-
se o dobro delas. / A.C.

DISPUTA DIPLOMÁTICA. Negociações

Desconfiança norteia política externa de Israel
Segundo especialistas, a direita israelense, representada pelo premiê Binyamin Netanyahu, não acredita em um acordo de paz com palestinos

Adriana Carranca

A divisão de Jerusalém, os as-
sentamentos judaicos no leste
da cidade e na Cisjordânia e o
retorno para casa dos refugia-
dos árabes expulsos na guerra
de 1947-1948 são os principais
pontos de disputa entre pales-
tinos e israelenses. Mas o que
emperra as negociações e defi-
ne a política do primeiro-mi-
nistro Binyamin Netanyahu é
a desconfiança.

Após mais de quatro décadas
de negociações de paz, a direita
israelense não acredita que um
acordo seja possível. O argumen-
to é o não reconhecimento de Is-
rael como “Estado judaico” – no
discurso à Assembleia-Geral da
ONU, na sexta-feira, o presiden-
te da Autoridade Palestina, Mah-
moud Abbas, voltou a afirmar
que isso “afetaria a vida do 1,5
milhão de muçulmanos e cris-
tãos cidadãos israelenses”.

“A maioria dos judeus defen-
de a solução de dois Estados.
Mas como é possível negociar
com alguém que não reconhece
a sua existência?”, diz o cientista
político Heni Ozi Cukier. Se a
paz não é possível, é preciso ga-
rantir o domínio e a segurança
da população judaica.

Com base nisso, os conserva-
dores na Knesset (Parlamento)
justificam sua posição nos princi-
pais pontos de disputa. Sem um
acordo de paz, acreditam, têm o
direito de expandir o domínio so-
bre terras anexadas na guerra de
1967. Dar aos refugiados, cerca
de 4 milhões de pessoas, o direito
de retorno, argumentam, seria
como restabelecer um Estado pa-
lestino único – os judeus, que ho-
je são 5,8 milhões dos 7,7 milhões
de israelenses, seriam minoria.

A esquerda e o centro acredi-
tam que a paz é possível e, por-
tanto, defendem a retirada de Is-
rael da maioria das áreas ocupa-
das na Guerra dos Seis Dias, em
1967 – uma exigência dos palesti-
nos, que Netanyahu classifica co-
mo “indefensável”.

“É muito fácil encontrar decla-
rações de extremistas e tentar
provar que eles querem nos des-
truir, mas isso reflete de fato o
desejo de nossos vizinhos? Não
acredito nisso. A iniciativa dos
palestinos na ONU não é pela
destruição de Israel, mas por-
que, depois de décadas de nego-

ciações, eles perderam a confian-
ça de que é possível chegar a um
acordo de paz, assim como os is-
raelenses”, diz Gershon Baskin,
fundador do Centro Israel-Pales-
tina para Pesquisa e Informação,
consultor nas negociações de
paz do ex-premiê Yitzhak Rabin,
assassinado em 1995.

Baskin explica que, embora te-
nham sido alocados a Israel 55%
do território original, pela ONU,
após a guerra de 1948 o país asse-
gurou78% das terras. “Ésobre es-

ses 22% restantes que os palesti-
nos tentamter seu Estado eIsrael
avança com os assentamentos.”

Ospalestinospartemdo princí-
pio de que todas as terras ocupa-
das por Israel em 1967 perten-
cem ao futuro Estado palestino.
O que for negociado, a partir daí,
deve ter recompensas. Isso inclui
Jerusalém Oriental, que deman-
dam como capital do Estado da
Palestina. “O fato é que nenhum
dos lados está preparado para fa-
zer concessões”, resume Cukier.
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Historicamente,
processo de
adesão é lento

Estado não precisa
da ONU para existir
Taiwan e Kosovo são exemplos de territórios reconhecidos por outros
países e atuam de forma independente sem ter assento nas Nações Unidas

O que muda caso os
palestinos sejam reconhecidos
como Estado pleno na ONU:

● Tribunais internacionais
A Palestina teria acesso à Corte
Internacional de Justiça,
restrita a membros da ONU,
que aderiram à Carta de São
Francisco e seus anexos

● Morte de civis
Embora a questão possa ser
discutida sem o ingresso na
ONU, uma vez que a Palestina for
membro, poderá questionar com
mais firmeza as ações militares
israelenses

● Participação em tratados
A Palestina poderia participar de
todas as agências e órgãos das
Nações Unidas, como FAO, OMS
e Unicef

MIKE SEGAR/REUTERS

DISPUTA DIPLOMÁTICA. Direito internacional

Historicamente, o processo de
adesão de um país à ONU é len-
to. O pedido feito pelas duas Co-
reias, em 1949, demorou 42 anos
para ser aprovado. Salman
Shaikh, analista do Brookings
Institution, lembra que países
como Espanha e Japão nem se-
quer foram aceitos na primeira
tentativa de entrada nas Nações
Unidas.

Ser membro da ONU, porém,
parece não ter feito muita dife-
rença para a Suíça, que se interes-
sou em pedir sua adesão apenas
em 2002 – após um referendo ter
aprovado, por pequena margem,
o projeto do governo de subme-
ter o pedido ao Conselho de Se-
gurança.

No caso palestino, o maior
obstáculo para a aceitação como
membro pleno da ONU é o po-
der de veto dos EUA no Conse-
lho de Segurança. A última vez
que o mecanismo foi usado para
rejeitar um pedido de adesão foi
em 1976, quando Washington ve-
tou a entrada do Vietnã – que foi
admitido no ano seguinte.

Ao longo dos 66 anos de histó-
ria da ONU, os cinco membros
permanentes do Conselho de Se-
gurança (EUA, Grã-Bretanha,
França, Rússia e China) usaram
o poder de veto para impedir a
entrada de novos membros 59 ve-
zes. A União Soviética vetou 51
pedidos. Os EUA vetaram seis. A
China usou o mecanismo ape-
nas duas vezes, para impedir a
adesão da Mongólia, em 1955, e
de Bangladesh, em 1972.

Vaticano. Alguns casos, no en-
tanto, são definidos rapidamen-
te. O Sudão do Sul, por exemplo,
entrou com um pedido de ade-
são no dia 11 de julho. Dois dias
depois, o Conselho de Seguran-
ça já havia aprovado a solicitação
e, no terceiro dia, a Assembleia-
Geral referendou a entrada do
país na ONU.

Para muitos diplomatas, os pa-
lestinos deveriam adotar o que
foi batizado de “Opção Vatica-
no”, que é buscar apenas uma ele-
vação de seu status na ONU – de
sua condição atual, como entida-
de observadora, para Estado não
membro – equivalente ao do Va-
ticano. Para isso, eles precisa-
riam apenas de uma maioria sim-
ples na Assembleia-Geral, onde
não há poder de veto. / B.R.

Discurso. Abbas mostra cópia de requerimento de adesão

Bruna Ribeiro

O pedido de adesão da Palesti-
na à ONU tem um grande peso
político porque daria aos pa-
lestinos, nas negociações de
paz com Israel, o status de um
Estado ocupado por outro. O

fato de ter um assento nas Na-
ções Unidas, no entanto, não
determina a existência de um
Estado.

No direito internacional, para
se tornar um Estado é preciso ter
três elementos: território, popu-
lação e governo. Partindo desse

princípio, Taiwan e Kosovo, por
exemplo, apesar de não serem
membros da ONU, funcionam
de maneira independente den-
tro de fronteiras definidas. Os
kosovares são reconhecidos por
84 países. Os taiwaneses por ape-
nas 22.

A entrada desses dois territó-
rios na ONU esbarra na oposi-
ção de chineses e russos. Mos-
cou apoia a Sérvia, que não reco-
nheceu a independência de Ko-
sovo, e Pequim considera Tai-
wan uma província do país – am-
bas as potências têm poder de

veto no Conselho de Segurança,
por onde passa o processo de
adesão. A China exerce ainda for-
te pressão para que os taiwane-
ses continuem no limbo, se recu-
sando a estabelecer relações di-
plomáticas com os países que re-
conhecem a ilha.

Délber Andrade Lage, diretor
do Centro de Direito Internacio-
nal (Cedin), lembra ainda que a
decisão de reconhecimento to-
mada no âmbito da ONU não é
vinculante – ou seja, não obriga
que todos os membros da organi-
zação reconheçam o novo Esta-
do. Israel, por exemplo, não é re-
conhecido por 21 membros das
Nações Unidas.

Eventualmente, como ressal-
ta Manuel Nabais da Furriela,
coordenador da Faculdade de
Relações Internacionais da
FMU, alguns países colocam o
reconhecimento na ONU como
essencial para que depois o fa-
çam. “O Brasil disse que só reco-
nheceria os Estados da ex-Iugos-
lávia depois que a ONU o fizes-
se”, disse.

GANHO LEGAL
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A16-A18.




