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Após pedir seu reconhecimento
como Estado na ONU, a Autori-
dade Palestina busca agora auto-
nomia econômica e controle
aduaneiro de suas fronteiras. Ho-
je, em Genebra, uma delegação

palestina se reunirá com Pascal
Lamy, diretor-geral da Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC). Fontes confirmaram ao
‘Estado’, porém, que EUA e Is-
rael já bloquearam a adesão dos
palestinos à organização.

Em meados de 2010, os pales-
tinos entregaram à OMC um pe-

dido formal de adesão como ob-
servadores. Para isso, precisa-
riam de consenso entre os 150
membros da organização. O pro-
cesso não avançou por causa da
resistência americana e israelen-
se. Nos últimos anos, Washing-
ton e Tel-Aviv também impedi-
ram a adesão de Síria e Irã.

Agora, os palestinos querem ir
além e pedir uma adesão como
membro pleno da OMC. O minis-
tro da Economia da AP, Hasan
Abu Libdeh, um dos que se en-
contrará hoje com Lamy, já for-

mou grupos técnicos para elabo-
rar leis comerciais, estabelecer
aduanas e impostos.

Os palestinos exportam hoje
cerca de US$ 330 milhões por
ano e importam dez vezes mais,
principalmente de Israel. No en-
tanto, a adesão à OMC vai além
do impulso comercial. Para con-
cretizar a admissão, os membros
da organização teriam de legiti-
mar as fronteiras da Palestina.

Determinar os limites territo-
riais é importante para definir a
cobrança de impostos de impor-

tação e diferenciar o produto is-
raelense do palestino para fins
de exportação. Por isso, america-
nos e israelenses não aceitam a
ideia de um total controle da Au-
toridade Palestina de suas fron-
teiras.

Abu Libdeh defenderá a ideia
de que os palestinos têm o direi-
to de participar da economia glo-
bal como atores independentes.
Afinal, Taiwan e Hong Kong são
membros da OMC, independen-
temente da posição da China.

No sábado, o presidente pa-

lestino, Mahmoud Abbas, disse
que pretendia rever os termos
do Protocolo de Paris, como fi-
cou conhecida a parte econômi-
ca dos Acordos de Oslo, de 1993.
O pacto deu a Israel controle da
alfândega, da coleta de impos-
tos e o direito de restringir o
comércio palestino com outras
nações.

Em troca, os israelenses permi-
tiriam que os palestinos conti-
nuassem a trabalhar em Israel.
Segundo Abbas, porém, apenas
uma fração foi autorizada a cru-
zar a fronteira. “O acordo não é
justo e impõe restrições aos pa-
lestinos que impedem a econo-
mia de crescer”, disse Abbas.

● EUA: Influência judaica
em Estados importantes faz
Washington apoiar Israel

● Rússia e China: Aliados dos
árabes, já declararam voto a fa-
vor dos palestinos

● França: Mantém-se neutra,
mas não esconde simpatia pela
causa árabe

● Grã-Bretanha e Portugal:
Não revelaram voto

● Brasil, África do Sul, Índia
e Líbano: Apoiam palestinos

● Nigéria: Depois de mostrar
indecisão, fechou com palestinos

● Gabão: Continua indeciso

● Bósnia: Muçulmanos e croa-
tas apoiam a causa palestina.
Sérvios não. País tende à absten-
ção

● Colômbia: Já declarou que
se absterá

● Alemanha: Apoio histórico a
Israel, deve votar contra os pa-
lestinos

Palestinos buscam autonomia econômica e vaga na OMC
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CS começa
a debater
pedido
palestino
Premiê israelense rejeita condição árabe
de congelar expansão de assentamentos

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Os 15 membros do Conselho
de Segurança se reuniram on-
tem para debater os procedi-
mentos a serem adotados em
relação ao pedido palestino de
adesão à ONU. O embate diplo-
mático, porém, parece distan-
te do fim, principalmente
após o primeiro-ministro de
Israel, Binyamin Bibi Netanya-

hu, rejeitar a exigência palesti-
na de congelar novas constru-
ções em assentamentos na Cis-
jordânia para voltar a nego-
ciar.

Ainda sem data definida para
uma votação, o próximo passo
do Conselho de Segurança será
começar a debater o pedido pa-
lestino em um comitê que apro-
va a entrada de novos membros
na ONU. Todo o processo pode
durar 35 dias. Independentemen-

te do prazo, a solicitação palesti-
na está fadada à rejeição, já que
os EUA prometeram vetá-la.

Apesar do veto, os palestinos
querem uma vitória simbólica.
Nesse caso, precisam de 9 dos 15
votos no Conselho de Seguran-
ça. Por enquanto, contam com
sete: Brasil, Rússia, China, Índia,
África do Sul, Líbano e Nigéria –
que no fim se semana anunciou
que votará com os palestinos. A
Alemanha deve apoiar Israel e a
Colômbia já disse que se absterá.
Osdemais países – Bósnia, Portu-
gal, Grã-Bretanha, França e Ga-
bão – não anunciaram o voto.

O chanceler do Brasil, Anto-
nio Patriota, negou ontem na
ONU que o Brasil esteja tentan-
do convencer outros países a
apoiar os palestinos, mas admi-
tiu que tem coordenado o anda-
mento do processo.

Sobre a posição brasileira, ele
disse que “o Brasil votará a fa-
vor” do reconhecimento da Pa-
lestina como membro pleno da
ONU, conforme afirmou a presi-
dente Dilma Rousseff em seu dis-
curso na Assembleia-Geral, na
semana passada.

Em paralelo aos debates no
Conselho de Segurança, media-
dores internacionais, incluindo
o Brasil, negociam um cronogra-
ma proposto pelo Quarteto –
EUA, Rússia, União Europeia e
ONU. Apesar de os palestinos te-

rem indicado que não gostaram
da proposta, a comunidade inter-
nacional ainda aguarda uma res-
posta oficial.

A Autoridade Palestina já de-
clarou que voltará ao diálogo ape-
nas se Israel suspender a cons-
trução de assentamentos na Cis-
jordânia e se as fronteiras de
1967 forem usadas como base pa-
ra seu futuro Estado.

Em Jerusalém, Netanyahu dis-
se que “não suspenderá a cons-
trução de novos assentamen-
tos” para convencer os palesti-
nos. Já o ministro israelense das
Relações Exteriores, Avigdor Lie-
berman, afirmou que, apesar de

ter reservas com relação à pro-
posta do Quarteto, a declaração
dos mediadores internacionais
“foi uma significante conquista
de Israel”.

No entanto, até o momento,
nem mesmo Tel-Aviv deu uma
resposta oficial à oferta. O crono-
grama estabelecido pelo Quarte-
to prevê que as negociações de
paz devam ser preparadas em
um prazo de 30 dias. Após três
meses, os dois lados devem apre-
sentar propostas sobre seguran-
ça e fronteiras. “Progressos subs-
tanciais” devem ser obtidos em
seis meses e um acordo final se-
ria firmado antes do fim de 2012.
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Festa. Palestinos comemoram retorno de Abbas à Cisjordânia
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




