
O ministro das relações exterio-
res de Israel, Avigdor Lieber-
man, disse ontem que haverá “di-
fíceis repercussões” se as Organi-
zações das Nações Unidas (ONU)
aprovar solicitação da Palestina
para ser reconhecida como Esta-
do. Lieberman não detalhou
qual ação Israel tomaria se a orga-
nização apoiasse o pedido feito
na sexta-feira pelo presidente pa-
lestino, Mahmoud Abbas, na As-
sembleia Geral da ONU.

No passado Lieberman suge-
riu que, se os palestinos ganhas-
sem reconhecimento sem um
acordo de paz com Israel, corta-
ria relações com a Autoridade Pa-
lestina, de Abbas, que tem pode-
res próprios limitados na Cisjor-
dânia, ocupada pelos israelenses.

Abbas reafirmou ontem que
não haverá negociações com Is-
rael se a colonização israelense
nos territórios palestinos não
parar por completo. “Não have-
rá negociações sem a legitima-
ção internacional e sem uma
parada completa da coloniza-
ção”, afirmou diante de milha-
res de partidários em Ra-
mallah, na Cisjordânia, em sua
volta de Nova York. Abbas foi
ovacionado pela multidão que
o esperava e o recebeu como
um verdadeiro heroi.

Os EUA, maior aliado de Is-
rael, afirmou que vetaria a reso-
lução, o que significa que a Pa-
lestina não conseguiria se tor-
nar membro da ONU.

Mas Israel está preocupado
que, mesmo se Washington ve-
tar a moção no Conselho de Se-
gurança, os palestinos possam
alcançar aprovações na Assem-
bleia Geral, onde qualquer vota-
ção é vencida por maioria sim-
ples. “Se os palestinos consegui-
rem aprovar uma resolução, na
Assembleia Geral, isso nos leva-

ria todos para uma nova situa-
ção e haveria repercussões, difí-
ceis repercussões”, afirmou Lie-
berman. “Qualquer medida uni-
lateral sem dúvida trará uma
reação de Israel”.

Israel insistiu que os palesti-
nos só poderão ganhar status de
Estado por meio de negocia-
ções, e afirmou que ambos os la-
dos precisam chegar a um acor-
do sobre fronteiras e segurança.

Por outro lado, o primeiro-
ministro israelense Benjamin
Netanyahu afirmou que Abbas
deveria concordar com negocia-
ções sem condições prévias a
fim de alcançar um acordo de
paz no Oriente Médio.

O Quarteto do Oriente Médio
(formado por EUA, União Euro-
peia, ONU e Rússia) propôs na
sexta-feira que israelenses e pa-
lestinos retomem negociações
de paz para alcançar um acordo
final até 2012.

Os palestinos querem que a
ONU decida sobre seu pedido
dentro de duas semanas. O em-
baixador do Líbano na ONU, Na-
waf Salam, disse que o Conselho
de Segurança se reunirá hoje pa-
ra discutir a solicitação da Pales-
tina. ■ Reuters e Bloomberg
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Israel teme que Palestina seja
aceita na ONU via assembleia

“

Uma semana de
confrontos deixaram
mais de 200 mortos
no país. Só ontem
morreram, ao
menos, 40 pessoas

Para ministro israelense, país só poderia se tornar um membro da entidade se acordo de paz entre dois países for selado

Se os palestinos
conseguirem aprovar
uma resolução, isso
nos levaria todos para
uma nova situação e
haveria repercussões,
difíceis repercussões

Avigdor Lieberman
Ministro das Relações

Exteriores de Israel

O presidente do Iêmen, Ali Ab-
dullah Saleh, convocou ontem
eleições antecipadas, afirman-
do que ainda está comprometi-
do com a entrega do poder para
encerrar meses de protestos
contra seu regime.”Vamos ao
diálogo, entendimento e mu-

dança pacífica de poder por
meio de eleições, eleições presi-
denciais antecipadas”, disse Sa-
leh em seu primeiro discurso te-
levisionado desde que voltou ao
país depois de mais de três me-
ses na Arábia Saudita.O Conse-
lho de Segurança da ONU pediu

o fim da violência e o início da
transição para a democracia, ao
final de uma semana de confron-
tos que deixaram mais de 200
mortos no país.“Solicitamos a
todas as partes que cessem a vio-
lência e exerçam a máxima mo-
deração", disse a porta-voz do

departamento de Estado, Victo-
ria Nuland. Segundo o comitê
organizador dos protestos con-
tra Saleh, ao menos 40 pessoas
morreram ontem em Sanaa, on-
de partidários e opositores do
presidente se enfrentaram nas
ruas. ■ Reuters e AFP

Presidente do Iêmen convoca eleição antecipada para cessar protestos
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Na última sexta-feira, 
Mahmoud Abbas, 
presidente da 
Autoridade Nacional 
Palestina apresenta 
pedido formal para 
que a ONU reconheça 
o estado palestino

Pedido

N Ainda na sexta, o quarteto   
de negociadores do Oriente 
Médio, formado por EUA, União 
Europeia, Rússia e ONU, propôs 
novo plano, exortando Israel  
e palestinos a se reunirem  
em  um mês para estabelecer 
agenda de negociações

Quarteto

A Conselho de Segurança  
se reunirá hoje para discutir 
a solicitação. O embaixador 
do Líbano na ONU, Nawaf 
Salam, disse ontem que 
circulou uma carta (pedido 
palestino) entre todos  
os membros do Conselho

Análise

C Palestinos querem 
que a ONU decida 
sobre seu pedido 
em duas semanas, 
disse uma 
autoridade da 
Fatah, no último 
sábado

Resposta

P O Quarteto propôs  
na sexta-feira  
que israelenses  
e palestinos retomem 
negociações de paz 
para alcançar  
um acordo final  
até 2012

2012

O
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 36.
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