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D epois de a Assembleia-Ge-
ral das Nações Unidas ter
outorgado, por grande
maioria, o status de mem-

bro observador à Palestina, o presi-
dente Mahmoud Abbas, o arquiteto
desse sucesso e chefe dos palestinos
moderados, foi recebido triunfal-
mente em Ramallah, na Cisjordânia.
E afirmou: “Agora temos um Esta-
do”.

Muito bom. Mas tal Estado é ape-

nas um “pedaço de Estado”. Além disso,
os israelenses já lançaram uma violenta
contraofensiva. Orquestrado pelo pri-
meiro-ministro Binyamin Netanyahu,
no momento, o contra-ataque envolve
dois aspectos, ambos ameaçadores: de
um lado, a retomada espetacular da am-
pliação de assentamentos na Cisjordâ-
nia. De outro, o bloqueio dos fluxos fi-
nanceiros.

No aspecto financeiro, o governo is-
raelense arrecada mensalmente impos-

tos e direitos alfandegários em nome da
Autoridade Palestina que repassa de-
pois para o governo em Ramallah. Do-
mingo, anunciou que não repassará a
soma de 460 milhões de shekels, o equi-
valente a € 92,7 milhões, que deveria
remeter à Autoridade Palestina. Moti-
vo: o desconto de uma dívida que a Pales-
tina tem com a concessionária de ener-
gia israelense.

Quanto aos assentamentos, Netanya-
hu afirmou que autorizará a construção

de 3 mil novas casas na Cisjordânia. O
premiê israelense justificou a decisão
como “uma resposta ao ataque contra o
sionismo e o Estado de Israel nas Na-
ções Unidas”.

E Netanyahu precisou: “Hoje, nós
construímos e continuaremos a cons-
truir em Jerusalém e em todos os luga-
res estabelecidos no mapa de interesses
estratégicos da Terra de Israel”.

Há muito tempo Israel vem amplian-
do assentamentos, apesar da desaprova-
ção internacional. Mas a construção
mencionada agora é de uma natureza
muito particular. Ela se situa na chama-
da zona E-1, entre Jerusalém Oriental e
o assentamento de Maale Adumin.

Especialistas israelenses, como Lau-
rent Zecchini, entenderam rapidamen-
te que este lugar não é inocente. O futu-
ro assentamento terá um sentido bas-
tante estratégico. Na verdade, será uma
“continuação territorial” israelense em
Jerusalém Oriental, o que significa que
vai realizar um corte na Cisjordânia a

ponto de comprometer de fato a via-
bilidade deste Estado palestino anun-
ciado por Abbas no seu retorno a Ra-
mallah, no domingo.

Alerta. A viva reação do governo is-
raelense contra a votação nas Na-
ções Unidas colocou de sobressalto
as capitais ocidentais, especialmen-
te Londres e Paris. O ministro fran-
cês do Exterior, Laurent Fabius, e
seu homólogo britânico, William Ha-
gue, consultaram-se. E protestaram
ao governo de Israel. Na manhã de
ontem o jornal israelense Haaretz
chegou a anunciar que os governos
francês e britânico estariam prontos
para recolher seus representantes di-
plomáticos em Israel. Informação
desmentida. No momento.

Outros países europeus, como Ale-
manha e Holanda, além da União Eu-
ropeia como bloco, também manifes-
taram inquietação. / TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO

Internacional

● Espiões israelenses sondaram
nos últimos meses colegas jorda-
nianos sobre a possibilidade de
bombardear arsenais químicos
do regime de Bashar Assad, na
Síria. A informação foi revelada
ontem por Jeffrey Goldberg, colu-
nista da revista americana The

Atlantic, citando autoridades de
três países que teriam aceitado
falar sob condição de anonimato.
A Jordânia supostamente respon-
deu “não” aos israelenses.

Israel teria procurado a Jordâ-
nia, pois várias instalações que
abrigam as armas de destruição
em massa ficam perto da frontei-
ra síria-jordaniana. O governo
israelense estava preocupado
com os efeitos que um ataque
desse tipo causaria sobre o reino
hachemita, afirma a Atlantic. / AP

Fotos. Veja as imagens dos bombardeios
de Assad contra a oposição síria
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PRAGA

Informações de inteligência dos
EUA e de Israel detectaram que
as forças do ditador sírio, Bashar
Assad, movimentaram armas
químicas nos últimos dias – o
que causou receio de que o gover-
no de Damasco possa usar esse

tipo de armamento contra os re-
beldes que tentam derrubá-lo
desde março de 2011.

Um funcionário americano
disse sob a condição de anonima-
to que o regime sírio estaria com-
binando os precursores de uma
arma química, possivelmente o
gás sarin – que ataca o sistema
nervoso, causa insuficiência res-
piratória e até a morte.

O presidente americano, Ba-
rack Obama, advertiu ontem o
governo sírio que seria “um erro
trágico” que teria “consequên-
cias” um ataque com armas quí-
micas contra a população. “Não

podemos permitir que o século
21 seja ensombrecido pelas pio-
res armas do século 20”, decla-
rou. Horas antes, a secretária de
Estado americana, Hillary Clin-
ton, advertiu que se ataques do
gênero ocorrerem na Síria, Wa-
shington “entrará em ação”.

“Isso é um limite para os EUA.
Não entrarei em detalhes sobre o
que nós faríamos diante de evi-
dências confiáveis de que o regi-
me de Assad tenha recorrido ao
uso de armas químicas contra o
própriopovo. Masbasta dizerque
certamente estamos planejando
entrar em ação caso isso ocorra”,

afirmou Hillary em Praga.
A resposta de Damasco veio ra-

pidamente: “A Síria enfatizou re-
petidamente que não usará esse
tipo de armamento (...) sob ne-
nhuma circunstância contra seu
povo”, afirmou a chancelaria de
Damasco.

Hillary disse ainda ter esperan-
ça de que a Otan instale mísseis
de defesa antiaérea na fronteira
da Turquia com a Síria, atenden-
do ao pedido de Ancara.

O porta-voz da chancelaria sí-
ria, Jihad Makdissi, o principal in-
terlocutor de Assad, abandonou
o regime. Funcionários do gover-
no libanês afirmaram ontem que
ele deixou a Síria rumo à Grã-Bre-
tanha, onde trabalhava antes da
insurreição. / NYT e AP

EUA ameaçam agir caso Assad use armamento químico

● O líder máximo do Hamas, Kha-
led Meshal, entrará pela primeira
vez na Faixa de Gaza, em mais
uma conquista política do grupo
islâmico que governa o território,
palco de violentos bombardeios
de Israel durante oito dias no
mês passado. Meshal cruzará a
fronteira do Egito com Gaza –
algo impensável até o fim da dita-
dura de Hosni Mubarak – para
participar das comemorações do
25º aniversário do Hamas.

A cúpula da facção islâmica é
dividida, com uma parte da lide-
rança em Gaza e outra no exílio.
Meshal, que comanda o Hamas
desde 1996, deixou a região em
1967. Ele morava até o ano pas-
sado na Síria, mas, em meio à
guerra civil, distanciou-se do regi-
me de Bashar Assad e agora vive
entre o Egito e o Catar.

Sob o comando de Meshal, o
Hamas conduziu uma sangrenta
campanha de atentados suicidas
em cafés, restaurantes e clubes
noturnos que deixou centenas de
israelenses mortos nos anos 90.
Em 1997, espiões israelenses
tentaram, sem sucesso, assassi-
ná-lo, na Jordânia. / AP
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JERUSALÉM

Os EUA e países europeus pro-
testaram ontem contra a deci-
são do governo israelense de
construir 3 mil casas em Jeru-
salém Oriental e na Cisjordâ-
nia, territórios ocupados em
1967. Cinco países da União
Europeia convocaram os em-
baixadores israelenses em
suas capitais para dar explica-
ções sobre a ampliação dos as-
sentamentos.

Para a Casa Branca, a decisão
do governo de Binyamin Netan-
yahu é “especialmente danosa”
ao processo de paz.

Em resposta, Israel emitiu
uma nota dizendo que “conti-
nuará a defender seus interesses
mesmo diante da pressão inter-
nacional e não haverá mudança
nas decisões tomadas”.

O sinal verde de Israel para no-
vas edificações veio em retalia-
ção à recente vitória da Autorida-
de Palestina nas Nações Unidas.
Na quinta-feira, sob oposição de
americanos e israelenses, 138 paí-
ses votaram na Assembleia-Ge-
ral da ONU em favor do reconhe-
cimento da Palestina como “Es-
tado observador” da entidade.
No dia seguinte, Israel anunciou
o plano de expansão, além do
congelamento no repasse de fun-
dos à Autoridade Palestina.

A construção envolve uma re-
gião extremamente sensível en-
tre Jerusalém Oriental e a Cisjor-
dânia, conhecida em Israel pela
sigla E-1. Autoridades palestinas
e diplomatas ocidentais afir-
mam que a criação de assenta-
mentos nesse corredor inviabili-
zaria, fisicamente, um Estado pa-
lestino íntegro.

“Os EUA se opõem a todas as
ações unilaterais, incluindo ativi-
dade de colonos na Cisjordânia e
a construção de casas em Jerusa-
lém Oriental, pois elas dificul-
tam os esforços para retomar ne-
gociações bilaterais diretas”, dis-

se Mark Toner, porta-voz da Ca-
sa Branca. “Isso inclui constru-
ções na área E-1, que é particular-
mente sensível e elas seriam es-
pecialmente danosas aos esfor-
ços para alcançar uma solução
de dois Estados.”

Ao assumir o governo, Netan-
yahu havia prometido ao presi-
dente Barack Obama que não le-
varia adiante construções na
área E-1, ao norte do assentamen-
to de Maale Adumim. A ocupa-

ção de colonos israelenses nessa
zona bloquearia o acesso direto
entre Jerusalém Oriental, reivin-
dicada pelos palestinos como ca-
pital de seu futuro Estado, e o
restante da Cisjordânia, além da
ligação entre cidades árabes co-
mo Ramallah e Belém.

Isolamento. O voto na Assem-
bleia-Geral da ONU, na semana
passada, expôs ainda a piora na
relação entre Israel e aliados eu-

ropeus. Na quinta-feira, países
como França e Espanha votaram
em favor da resolução palestina,
enquanto potências da UE tradi-
cionalmente próximas a Israel,
como Alemanha e Grã-Breta-
nha, optaram pela abstenção.

Ontem, os protestos na Euro-
pa contra a ampliação dos assen-
tamentos foram mais longe do
que em Washington. França, Es-
panha, Grã-Bretanha, Suécia e
Dinamarca convocaram os em-

baixadores de Israel em suas ca-
pitais e exigiram explicações so-
bre a decisão.

O presidente da França, Fran-
çois Hollande, escreveu uma car-
ta a Netanyahu, mas o conteúdo
da mensagem não foi revelado.
O ministro das Relações Exterio-
res da Suécia, Carl Bildt, disse ao
Parlamento de Estocolmo que
“juntamente com outros países
da União Europeia” discutiria
“medidas adicionais” contra Is-

rael. Ele não revelou, porém,
quais seriam elas.

Em nota emitida por sua chan-
celaria, o governo israelense jus-
tificou suas medidas: “O passo
unilateral dos palestinos na
ONU é uma violação explícita e
fundamental dos acordos garan-
tidos pela comunidade interna-
cional. Não deveria surpreender
o fato de Israel não se resignar
diante dessa ação unilateral”. /

REUTERS

Tel-Aviv sondou
Amã sobre ataque
à Síria, diz revista

Líder máximo do
Hamas entrará em
Gaza pela 1ª vez

Europeus convocam embaixadores de
Israel após plano de ampliar ocupação

Um pedaço de Estado
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Ameaça. Beduínos passam perto do assentamento de Maale Adumin; construções adicionais dividiriam Estado palestino
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Irritação. Para Casa Branca, decisão de construir assentamentos em área estratégica entre Jerusalém Oriental e Cisjordânia é
‘especialmente danosa’ ao processo de paz; Netanyahu deu sinal verde a colonos em retaliação a voto pró-Palestina na ONU, na quinta

Hillary reforça pedido
para instalação de defesa
antiaérea na fronteira
entre Turquia e Síria, que
Otan deve aprovar hoje
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




