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Vitória histórica. Ao apresentar o pedido, Mahmoud Abbas declara que voto nas Nações Unidas era última chance para a solução
de dois Estados; com o novo status, palestinos poderão ingressar em vários organismos internacionais multilaterais, entre eles o TPI

Assembleia-Geral da ONU reconhece
Palestina como Estado observador
Gustavo Chacra
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Como Estado observador, os
palestinos poderiam processar
israelenses em tribunail
internacional pela ocupação

unilateral e viola os Acordos de
Oslo. Os dois governos insistem
que não são contra o reconhecimento da Palestina, mas esta devesercriadapormeiodenegociações bilaterais.
“Uma resolução desafortunada e contraproducente colocou
mais obstáculos no caminho da
paz”,disseapósavotaçãoasecretária de Estado dos EUA, Hillary
Clinton. Nãohouve praticamente diálogo entre israelenses e pa-
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que esse status exige aprovação
também do Conselho de Segurança, no qual os EUA anteciparam que usariam o poder de veto. A ideia não foi adiante.
Diante desse cenário, o líder
palestino decidiu optar apenas
pelacategoriadeEstadoobservador, a qual poderia ser alcançada
com uma maioria simples na Assembleia-Geral.
Para os EUA e Israel, a iniciativa palestina na ONU é um ato

pa

quando o país europeu optou por
se tornar membro pleno.
As principais potências emergentes, como Brasil, China, Índia, Rússia e Turquia, assim como algumas europeias, como a
França e a Espanha, votaram em
favor do reconhecimento da PalestinacomoEstado observador.
No ano passado, Abbas começou a sua ofensiva na ONU ao
tentarse tornarummembropleno da entidade. O problema é

a

tou estar “comprometida com
negociações para o status final
deJerusalém,refugiadospalestinos, assentamentos, fronteiras,
segurança e água”.
IsraeleosEUAestiveram entre
ospoucospaísesqueseposicionaram contra a elevação do status
da Palestina, que até ontem era
apenas uma “entidade” observadora na Nações Unidas. A partir
de agora, está no mesmo patamar
do Vaticano e da Suíça até 2002,
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lestinos durante os quatro anos
do governo Obama.
Alguns países europeus, incluindo a França, surpreenderam ao anunciar nos últimos
dias que votariam em favor dos
palestinos. Com o aumento da
popularidade do Hamas desde a
guerra na Faixa de Gaza, os franceses e outros europeus avaliaramcomonecessário ofortalecimento de Abbas, da Fatah, com a
votação na Assembleia-Geral.
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Em uma decisão histórica, a
Assembleia-Geral das Nações
Unidas reconheceu ontem a
Palestina – nas fronteiras
pré-1967 e com capital em Jerusalém Oriental – como Estado observador da ONU. Foram 138 votos a favor da proposta apresentada pelo presidente Mahmoud Abbas, 9 contra e 41 abstenções.
A aprovação ocorreu no dia do
aniversário de 65 anos da Partilha, que previa a criação de uma
nação judaica e ao lado de uma
árabe na região da Palestina histórica. A decisão de ontem não
significa a independência da Palestina. Ramallah, entretanto,
poderá ingressar em uma série
de agências e órgãos ligados à
ONU, incluindo o Tribunal Penal Internacional (TPI), no qual
poderáacusarautoridades israelenses.
AdecisãoemNova Yorkfoicomemorada na Cisjordânia e na
Faixa de Gaza (mais informações
na página A17). Para o primeiroministro israelense, Binyamin
Netanyahu, a votação “não mudanada”. Elequalificou odiscurso de Abbas de “propaganda
mentirosa” (mais informações
nesta página).
O texto dos palestinos pedindo o reconhecimento afirma o
“compromisso em uma resolução permanente do conflito com
base em dois Estados, vivendo
lado a lado em paz e segurança”.
A liderança palestina acrescen-
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Radicais. Ultranacionalistas de Israel protestam contra a AP perto de Jerusalém
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Festa. Presidente Abbas (2º à direita) celebra vitória na votação
na ONU ao lado de membros da delegação palestina
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Análise: Louis Charbonneau / Reuters

Um upgrade, mas
não um status de
soberania total

O

novo status da Palestina como Estadoobservadorna ONUdáa seus líderes umperfil mais importante durante as discussões nos debates nas Nações Unidas, além da possibilidade de integrar
outros fóruns multilaterais internacionais. Mas
essa nova situação ainda não é suficiente para
dar aos palestinos o poder de voto nas sessões
da Assembleia-Geral.
As Nações Un idas não podem dar à Palestina
a condição de nação soberana sem o aval do
Conselho de Segurança da entidade. No caso
dos palestinos, que tentaram esse tipo de reconhecimento no ano passado, essa pretensão seria barrada no conselho pelo poder de veto dos
EUA. Aliado mais próximo de Israel, Washingtonentende queumEstadopalestinototalmen-

te soberano só poderá resultar ao fim de um
acordo final com os israelenses – que assegure a
solução de “dois Estados independentes convivendo lado a lado e em paz com seus vizinhos”,
como estabelecem os Acordos de Oslo.
Israel ameaça retaliar a iniciativa de Mahmoud Abbas de pedir a elevação de seu status
na ONU com a retenção de impostos e algumas outras taxas arrecadadas em áreas palestinas e depois repassadas à administração de
Abbas. Os EUA também ameaçam suspender
a ajuda financeira aos palestinos, que corresponde a 22% do orçamento da Autoridade Palestina (AP).
Politicamente, porém, a iniciativa de Abbas
reforça sua facção moderada e laica, a Fatah,
diantedarivalislamista radicalHamas, quecontrola a Faixa de Gaza e é muito mais refratária às
turbulentas negociações de paz com Israel. Essefator, segundoalgunsanalistas,seria oprincipal motivo para que os EUA não suspendam sua
ajuda à AP. Nas áreas palestinas, pouca coisa
muda. Os palestinos entendem que o novo status deve desencorajar Israel a ampliar os assentamentos na Cisjordânia, uma vez que seu Estadoestáreconhecido. Poucos,alémdeles,acreditam nisso.

Voto em Nova York ‘não
muda nada’, diz Netanyahu
JERUSALÉM

Diante da votação na Assembleia-Geral das Nações Unidas,
o primeiro-ministro de Israel,
Binyamin Netanyahu, afirmou
queoreconhecimentodaPalestina como Estado observador da
ONU“nãomudaránada”.“(Oreconhecimento) não avançará na
criação de um Estado palestino.
Ao contrário, a tornará ainda
mais difícil”, disse Netanyahu,
antes do voto em Nova York.
“Aúnica maneira de alcançar a
paz é por meio de negociações
diretas sem precondições e não
com uma declaração unilateral
na ONU que não leva em consideração nenhum dos imperativosdesegurançadeIsrael”,com-

pletou o primeiro-ministro.
Netanyahu denunciou o discurso do presidente palestino,
MahmoudAbbas,como“difamatório e venenoso”.
“O mundo observou um discurso difamatório e venenoso,
cheio de propaganda mentirosa
contra Tsahal (o Exército israelense) e os cidadãos de Israel.
Não é assim que se expressa um
homem animado pela paz”, declarou o premiê israelense, segundo breve comunicado divulgado por seu gabinete.
Informações sobre a posição
do Brasil na votação
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“Não haverá Estado palestino
semacordosquegarantamasegurança dos cidadãos de Israel”,
acrescentou a nota. “Ao apresentarseu pedido naONU ospalestinos violaram seus acordos com
Israel e, consequentemente, Israel atuará.” Ele se referiu aos
AcordosdeOslo,de1993,quepreveem que a criação de um Estado
palestino deve ser fruto de negociaçõesdepazpalestino-israelenses, não uma iniciativa unilateral.
O ex-premiê israelense Ehud
Olmert, que ensaia um retorno à
política, defendeu a iniciativa de
Abbas na ONU, dizendo em um
artigo que ela “é coerente com a
solução de dois Estados”. Radicais de extrema direita em Israel, porém, pediram punição
aospalestinos.OsdeputadosMichael Ben-Ari e Arieh Eldad prometeram fazer uma fogueira
com bandeiras palestinas e defenderam a anexação de grande
parte da Cisjordânia. / AFP

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.

