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RAMALLAH

O atual conflito na Faixa de Gaza
aumentou a simpatia dos palesti-
nos pelo grupo militante islâmi-
co Hamas e elevou sua importân-
cia em detrimento da Autorida-
de Palestina e de seu presidente,
Mahmoud Abbas.

A violência, que inclui o lança-
mento de foguetes pelo Hamas
contra Israel, tem ofuscado os es-
forços de Abbas para reivindicar
à Palestina o status de Estado ob-
servador não membro na ONU.
“O conflito marginalizou a Auto-
ridade Palestina e a fez parecer
menos importante do que o Ha-

mas”, afirma Ghassan Khatib,
um analista político palestino.

O movimento Fatah, liderado
por Abbas, detém um reconheci-
mento internacional atualmen-
te negado ao Hamas, que contro-
la a Faixa de Gaza desde 2007.
Israel, EUA e União Europeia
qualificam o Hamas como uma
organização terrorista.

Desde a semana passada, mi-
nistros árabes e turcos têm visita-
do Gaza e se reunido com repre-
sentantes do Hamas. Mesmo an-
tes do conflito, o emir do Catar –
figura importante do xadrez polí-
tico do Oriente Médio – visitou
Gaza sem paradas na Cisjordâ-
nia, criando especulações sobre
o real significado do gesto.

Palestinos têm se reunido dia-
riamente no centro de Ramallah
em apoio a Gaza. Enquanto mar-
cham pelas ruas da cidade, mani-
festantes pedem ao Hamas que
continue a lançar foguetes con-

tra Israel. “Atire, Qassam, fogue-
tes contra Tel-Aviv”, grita a mul-
tidão, referindo-se às Brigadas
Ezzedine al-Qassam, ala militar
do Hamas.

Em Israel, alguns funcioná-
rios parecem se vangloriar da re-
dução do status de Abbas. “Tudo
isso mostra claramente sua com-
pleta irrelevância”, declarou o vi-
ce-premiê, Moshe Yaalon, em en-
trevista a uma rádio israelense.

Outros, entretanto, preveem
um cenário perigoso caso o Ha-
mas de fato suprima a Autorida-
de Palestina. Enquanto o grupo
armado defende a destruição de
Israel, Abbas apoia a criação de
dois Estados.

“Se nossas ações não levarem
a novas negociações de paz com
Abbas, em breve estaremos em
conflito em diversos fronts si-
multaneamente”, disse o gene-
ral reformado Amram Mitzna. /
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Confronto em Gaza enfraquece
Abbas e Fatah entre os palestinos

● Durante a entrevista coletiva
na qual confirmou o cessar-fogo
na Faixa de Gaza com o grupo
militante islâmico Hamas, o pri-
meiro-ministro de Israel, Binya-
min Netanyahu, anunciou que
seu país e os Estados Unidos
combaterão o contrabando de
armas do Irã para o território
palestino.

“Israel não pode observar pas-
sivamente seus inimigos adquirin-

do armas terroristas”, disse Ne-
tanyahu. “Concordei com o presi-
dente (Barack) Obama em traba-
lhar em conjunto contra contra-
bando destinado a organizações
terroristas. A maioria dessas ar-
mas vem do Irã.”

Ainda ontem, o presidente do
Parlamento iraniano, Ali Larijani,
confirmou que o país presta uma
“assistência militar” ao Hamas.
“Estamos orgulhosos de defen-
der o povo da Palestina e o Ha-
mas”, declarou Larijani, de acor-
do com a agência oficial Icana.
“Também temos orgulho de que
nossa ajuda seja de natureza fi-
nanceira e militar.”

O Irã é um dos principais aliados
do Hamas no Oriente Médio. O
míssil Fajr, de fabricação irania-
na, tem um alcance de 70 km,
superior aos tradicionais Qas-
san utilizados pelo movimento
palestino e no atual conflito
com Israel atingiu os arredores
de Tel-Aviv, a maior cidade is-
raelense.

A relação entre Irã e Israel é
conflituosa principalmente em
virtude do programa nuclear per-
sa. Netanyahu ameaça atacar o
Irã para impedi-lo de ter a capa-
cidade de fabricar armas nuclea-
res. Teerã diz que o projeto é pa-
cífico. / EFE
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Beduínos
de Israel
ficam fora
de escudo
Moradores de Lahat, no sul do país,
improvisam para escapar de ataques

PAZ DIFÍCIL: Sem cobertura

Israel e EUA vão
coibir contrabando
de armas do Irã

Linha de fogo. Beduíno Jamal Wal prepara pão na cidade israelense de Lahat, que está à mercê dos foguetes do Hamas

● Binyamin Netanyahu
Com eleição marcada para
22 de janeiro, primeiro-ministro
israelense usa o conflito para
conter um eventual avanço da
oposição e expandir sua maioria
no Parlamento

Roberto Simon
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Em uma das mais de 50 vezes
em que as sirenes avisaram so-
bre foguetes do Hamas, na últi-
ma semana, Sleiman Abu Mde-
gam correu descalço para a
mesquita. Em outra, o beduí-
no de 22 anos entrou debaixo
da mesa da mercearia de seu
pai. Ontem, desistiu e saiu na
rua para tentar ver onde o pro-
jétil disparado da Faixa de Ga-
za pararia.

A maior cidade beduína de Is-
rael, Lahat, no sul do país, não é
como suas vizinhas de maioria
judaica, onde há bunkers moder-
nos dentro das casas ou em cada
esquina e a prefeitura conta com
complexos e eficientes sistemas
de apoio aos moradores.

Sleiman diz que só conhece
dois abrigos públicos em Lahat,
onde vivem cerca de 50 mil pes-
soas. O escritório do governo is-
raelense, que cuida da proteção
de civis, afirma ter construído

quatro.
“Acho que na maioria das ve-

zes o (sistema antimíssil) Domo
de Ferro intercepta os foguetes.
Mas, mesmo assim, tenho me-
do”, admite ele ao Estado.

Enquanto Sleiman se explica,
Jamal Wal, que vende shraak –
espécie de pão sírio maior e mais
fino – na frente da mercearia, ba-
lança a cabeça para cima e para
baixo em sinal de endosso. Quan-
do escuta as sirenes, Wal sai cor-
rendo de sua barraca de lona e
entra na loja de Sleiman.

Ele lembra que, uma vez, os
dois amigos quase bateram de
frente: Sleiman fugindo da mer-
cearia em busca de abrigo e Wal
entrando para se esconder no
fundo do lugar. “Os foguetes
são perigosos e ‘cegos’, não sa-
bem diferenciar judeu de mu-
çulmano, gente boa de gente
ruim”, diz.

Trégua. Os beduínos eram um
povo nômade que vagava entre a
região do Deserto de Neguev,
atualmente Israel, e a Península
do Sinai, no Egito. No século 20,
com a imposição de fronteiras
mais rígidas na região e a criação
de Israel, eles se tornaram seden-
tários.

Os que ficaram no território
israelense ganharam cidadania
plena e estima-se que entre 40%
e 50% dos jovens da comunidade
sirvam nas Forças Armadas, em-

bora eles não sejam obrigados co-
mo os demais habitantes (à exce-
ção dos árabes-israelenses).

Cercada por vilarejos meno-

res, Lahat é a única cidade beduí-
na. Ela é visivelmente muito
mais pobre do que os demais cen-
tros urbanos do sul de Israel, co-

mo Ashkelon, Sderot e Ber She-
va. O horizonte em Lahat é um
mar de sobrados cinza com al-
guns minaretes despontado en-

tre as casas – os beduínos são mu-
çulmanos.

Sabah Abuzaid, funcionária de
uma farmácia da cidade, reclama
que Lahat “foi esquecida” por Is-
rael na linha de tiro do Hamas.
Ela tem quatro filhos e pensa em
levá-los para Ber Sheva se os fo-
guetes continuarem a cair.

“Torço para que essa trégua se-
ja assinada logo. Não só em ra-
zão da nossa situação, mas por-
que é muito triste ver civis pales-
tinos morrendo em Gaza”, afir-
ma Sabah, que usa o véu islâmico
sobre todo o cabelo.

Seu colega Katani Mohamed
diz que não tem medo dos fo-
guetes do Hamas e, mesmo se
tivesse um abrigo a pouca dis-
tância, não buscaria proteção
ao escutar as sirenes. “Eu acre-
dito em destino, não em alar-
mes”, disse. Sabahi discorda.
“Eu prefiro colocar meus filhos
em um abrigo.”

● Avigdor Lieberman
Chanceler ultraconservador de
Israel, viu na guerra uma boa
chance de arrastar o país ainda
mais para a direita, alijando os
moderados que defendem a
negociação com os palestinos

● Khaled Meshal
Conflito aumenta relevância do
Hamas, liderado por Meshal, e
diminui apoio palestino a grupos
radicais islâmicos, que vinham
capitalizando com a insatisfação
popular em Gaza

● Barack Obama
Ocupado com a reforma fiscal no
Congresso e em razão da notória
antipatia por Netanyahu, o
presidente dos EUA evitou se
envolver diretamente na crise e
delegou poder a Hillary

● Mahmoud Abbas
Crise em Gaza mostra os limites
do poder do líder da Autoridade
Palestina, que perde apoio
popular à medida que se
prolonga o impasse nas
negociações de paz com Israel

Esforços da Autoridade
Palestina, no controle
da Cisjordânia, por
reconhecimento na ONU
são ofuscados por crise

● Proteção

● Hillary Clinton
Secretária de Estado dos EUA, é
uma provável candidata à
sucessão de Obama em 2016 e
mediar um acordo de paz
melhoraria suas credenciais de
política externa

Luxuoso apartamento com 247 m2 de área 
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Espetacular apartamento com 160 m2

de área privativa.
Terraço lateral, ofuro e jaccuzzi.
2 vagas de garagem.
Condomínio com fitness center,
piscina externa e piscina coberta aquecida.
A 200 metros da Av. Paulista. Imperdível!

JAMAL WAL
VENDEDOR DE PÃO
“Os foguetes são perigosos e
‘cegos’, não sabem diferenciar
judeu de muçulmano, gente boa
de gente ruim”
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