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4 pedaços
de pedras vulcânicas com inscri-
ções e pinturas rupestres foram
roubados de um sítio arqueológi-
co na Califórnia. Os petróglifos
tinham idade estimada em cer-
ca de 3.500 anos.

Um analista político favorável
ao presidente sírio, Bashar As-
sad, sacou uma arma durante um
debate em uma emissora de TV
da Jordânia. Mohammad Shawa-
bka exaltou-se durante a discus-
são com o ativista Mansour Mu-
rad, atirou um de seus sapatos

contra o interlocutor e depois se
levantou puxando o revólver e fa-
zendo ameaças aos gritos.
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Homem nega Papai
Noel e acaba detido
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O candidato derrotado à presi-
dência americana Mitt Romney
tirou o dia para um passeio na
Disneylândia ontem. O republi-
cano foi fotografado na monta-
nha-russa, passeando com sua
mulher e cumprimentando ad-
miradores em um dos parques.

Mitt Romney passeia em
parque da Disneylândia
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Analista pró-Assad saca
arma em debate na TV
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De Gaza
para onde?
Israel precisa se perguntar se tem como arcar com as
consequências, caso a solução de dois Estados desapareça
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A polícia de Kingston, no Estado
canadense de Ontário, prendeu
um homem que disse a dezenas
de crianças que Papai Noel não
existia. O “criminoso” falou
com as crianças durante um des-
file de preparação para o Natal
na principal avenida da cidade.

A prefeitura de Roma reinaugu-
rouum monumento em homena-
gem ao papa João Paulo II. A está-
tua foi modificada a pedido do
Vaticano. O rosto original, se-
gundo os críticos, tinha incômo-
da semelhança com o do ex-dita-
dor fascista Benito Mussolini.

A s palavras mais sábias
sobre a segunda guerra
de Gaza talvez tenham
sido proferidas por um
israelense que vive
num kibutz perto da

fronteira com Gaza. “Se querem me
defender... Não mandem as Forças
de Defesa de Israel para ‘vencer’ em
nosso nome”, escreveu Michal Vas-
ser no jornal Haaretz, no dia 15. “Co-
mecem a pensar no longo prazo, não
apenas na próxima eleição. Tentem
negociar até que a fumaça branca
saia pela chaminé. Parem com os ‘as-
sassinatos seletivos’ e olhem nos

olhos dos civis que estão do outro lado
também.” Obviamente, Israel tem to-
do o direito de se defender. Mas a lição
das últimas duas décadas é que os ata-
ques com foguetes param, e as intifadas
não começam, quando há perspectiva
de paz – e também que, quando essa
perspectiva não existe, não há como
conter a militância.

Talvez sejam cada vez mais escassas
as chances de que as negociações em
curso com a Autoridade Palestina (AP)
resultem num acordo abrangente e sus-
tentável, culminando com a solução de
dois Estados – e na sua aceitação, ainda
que de má vontade, pelo Hamas. Mas a

única alternativa a isso é um ciclo inter-
minável de violência entre israelenses e
palestinos.

A prioridade agora é estabilizar a si-
tuação em Gaza. Mas se autoridades is-
raelenses têm alguma intenção de evi-
tar novas – e ainda piores irrupções no
futuro – elas precisam se fazer algumas
perguntas.

De que maneira contribui para a paz
eliminar ou reduzir drasticamente os
recursos do Hamas, deixando Gaza
nasmãosdegruposaindamaisradi-
cais e oferecendo aos islamitas de
toda a região mais um incentivo
de recrutamento? Como a segu-
rança nacional de Israel é fortaleci-
da quando, em razão de sua ação em
Gaza, e de sua inação com Abbas, o país
põe em risco os tratados de paz conquis-
tados há tanto tempo com Egito e Jordâ-
nia? Como Abbas pode manter um míni-
modecredibilidadepara negociarsecon-
cordar com o pré-requisito imposto pe-
los israelenses para o início das conver-
sas, istoé, que os palestinos abdiquem da
exigência de que a política de assenta-
mentos nos territórios ocupados seja
congelada? Por mais que Israel minimize
seu significado, a Iniciativa Árabe de Paz,
de 2002, ainda contém uma oferta de im-
portância crítica: a completa normaliza-
ção das relações com todo o mundo ára-
be, em troca de um acordo de paz abran-

gente. Por quanto tempo essa posição
da Liga Árabe poderá ser sustentada
com as negociações patinando como
agora? Outra pergunta fundamental que
Israel precisa se fazer é se tem como ar-
car com as consequências, caso a solu-
ção de dois Estados desapareça comple-
tamente. Israel, como advertiu seu he-
rói David Ben Gurion, pode ser um Esta-
dojudeu,podeserumEstadodemocráti-
co e pode ser um Estado cujas fronteiras
se confundam com os limites históricos
de Israel; mas não pode ser as três coisas
ao mesmo tempo.

De acordo com o CIA World Fact-
book, na área da Palestina histórica,
há atualmente 6,4 milhões de judeus
para 5,6 milhões de não judeus. Mas
com uma taxa de natalidade mais bai-
xa e a imigração em queda, é só um
questão de tempo para que os judeus

fiquem em minoria.
Com aFaixa de Gaza ainda con-

flagrada, os israelenses têm ou-
tro dilema pela frente. O que Is-
rael e seus defensores têm a ga-

nharresistindoà propostade reso-
lução que reconhece a Palestina co-

mo um “Estado observador” (o mes-
mo status do Vaticano) na ONU? A
proposta,aoquetudoindica, serásub-
metida à votação – devendo ser apro-
vada por uma vasta maioria interna-
cional – no dia 29.

Um Estado palestino sempre foi
uma condição indispensável para a
paz e a segurança de Israel no longo
prazo, e é para o seu próprio bem que
os israelenses deveriam fazer todo o
possível para reduzir as tensões em
torno da questão. E, tendo em vista
as novas realidades das configura-
ções de poder na região, esse impera-
tivo tornou-se mais urgente que nun-
ca. / TRADUÇÃO DE ALEXANDRE HUBNER
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A22.




