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Visita é lembrete
das promessas
quebradas

Vídeo. Veja trechos do discurso de
Obama em Jerusalém
estadão.com.br/e/discurso

Q uase quatro anos
atrás, o presidente
Barack Obama em
cima de um pódio
na capital egípcia

prometeu aos árabes e muçul-
manos “um novo começo”
com seu país. Seu discurso no
Cairo foi saudado como histó-
rico, não menos porque pro-
meteu começar uma nova era
de laços políticos e culturais
mais estreitos, mas também
porque Obama prometeu dar
mais atenção ao conflito pa-
lestino-israelense enquanto
chamava de “intolerável” a au-
sência de uma cidadania pales-
tina.

Hoje, no momento em que
Obama visita Israel e Cisjordâ-
nia, o estado de espírito dos
palestinos não poderia estar
mais distante das esperanças
que ele suscitou naquele dia
no Cairo. Na terça-feira, pales-
tinos marcharam pelas ruas
de Ramallah até o complexo
presidencial gritando slogans
anti-Obama. Ontem, quando
Obama chegou ao complexo
onde se reuniria com o presi-
dente palestino, Mahmoud
Abbas, manifestantes se aglo-
meraram em Ramallah, conti-
dos por forças de segurança.

Na cidade de Belém, na Cis-
jordânia, onde Obama visita-
rá hoje a igreja onde Jesus nas-
ceu, homens rasgaram carta-
zes e pôsteres do presidente
americano. Obama não visita-
rá a Faixa de Gaza controlada
pelo Hamas, e Abbas conde-
nou a violência. E o Hamas ne-
gou estar envolvido no ata-
que. Mas o incidente serve co-
mo um lembrete das tensões

que fermentam na região.
Havia muitos cartazes fa-

lando a Obama sobre a falta
de uma rede sem fio 3G na Cis-
jordânia. Pôsteres com um X
sobre o seu rosto foram afixa-
dos em postes. Para muitos pa-
lestinos, as raízes de sua hosti-
lidade são simples: Obama
não chega trazendo boas notí-
cia. Ele não traz nenhum pla-
no para reiniciar o processo
de paz ou para oferecer algu-
ma iniciativa concreta para re-
colocar israelenses e palesti-
nos nas conversações diretas
que estão suspensas desde
2010. Os palestinos gosta-
riam de ver Obama assumir
um papel mais ativo e impar-
cial para obter a retomada das
conversações. Eles acreditam
que o presidente americano
tem o poder de realizar mu-
danças, e sentem que mesmo
uma posição mais dura sobre
a construção de assentamen-
tos israelenses na Cisjordânia
seria um grande avanço.

A Casa Branca salientou
que Obama está aqui para ou-
vir, mas os palestinos têm dú-
vidas se essa mensagem é des-
tinada a eles, considerando
que o presidente americano
passou apenas cerca de 4 ho-
ras na Cisjordânia (de um to-
tal de 50 horas de sua visita ao
Oriente Médio). O pessimis-
mo na Cisjordânia é reforça-
do pela visão de que a viagem
é uma mera tentativa de apla-
car os ânimos entre Obama e
o premiê israelense, Binya-
min Netanyahu, cuja relação
temsido marcada por bate-bo-
cas. Os palestinos sentem que
eles não jogam nenhum papel
nessa equação. / TRADUÇÃO DE
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Ramallah. Ao lado de Abbas, Obama pede fim da ocupação dos territórios palestinos por Israel

Obama se reúne com líder palestino e
reafirma apoio à solução de 2 Estados
JERUSALÉM

No segundo dia de seu giro pe-
lo Oriente Médio, o presiden-
te dos EUA, Barack Obama, en-
controu-se em Ramallah com
seu colega palestino, Mah-
moud Abbas. Logo depois, em
Jerusalém, ele advogou pela re-
tomada do processo de paz en-
tre israelenses e palestinos
com um apelo para que Israel
admita que terá de fazer con-
cessões para obter o fim do
conflito. “Uma solução de
dois Estados ainda é possí-
vel”, disse o americano.

“O povo palestino merece o
fim da ocupação e das coisas in-
dignas que ela traz”, afirmou
Obama em Ramallah, onde fica a
sede da Autoridade Palestina.

O americano disse que a cons-
trução de novos assentamentos
de Israel na Cisjordânia e em Je-
rusalém Oriental não é “apro-

priada nem construtiva” para a
paz, mas não pediu o fim das co-
munidades judaicas no territó-
rio palestino, como fez no discur-
so de 2009, no Cairo. “Os EUA
não aceitam a legitimidade dos
assentamentos israelenses. É ho-
ra de esses assentamentos acaba-
rem”, disse na capital egípcia.

Depois do encontro com Ab-
bas, em que o presidente palesti-
no ainda estar “convencido” de
que o líder americano “elimina-
rá” os obstáculos para a paz, Oba-
ma seguiu para Jerusalém, onde
discursou para universitários is-
raelenses.

Em um texto cuidadosamente
articulado – considerado por inú-
meros analistas políticos o ápice
de sua primeira viagem a Israel
como presidente –, o americano
pediu aos jovens que tenham em-
patia com seus vizinhos palesti-
nos e “olhem o mundo pelos
olhos deles”. Obama se disse
comprometido com a segurança
dos israelenses, apontando co-
mo os EUA sempre se posiciona-
ram do lado de Israel.

O discurso pareceu também
uma tentativa de Obama de falar
diretamente com uma nova gera-
ção de israelenses que não com-
partilha, necessariamente, da
amarga visão de seus pais e avós,
que, na melhor das hipóteses,

sentem desconfiança em relação
aos palestinos e apreensão a res-
peito do presidente americano.

“Reconheço que há aqueles
que não são simplesmente céti-
cos sobre a paz, mas questionam
sua premissa implícita – e isso

faz parte da democracia e do diá-
logo entre nossos dois países”,
disse Obama no Centro de Con-
venções de Jerusalém, que foi
transmitido ao vivo na TV. “Mas
é importante sermos abertos e
honestos um com o outro. Politi-

camente, diante do forte apoio
bipartidário a Israel nos EUA, o
mais fácil para mim seria pôr de
lado esse assunto e expressar
apoio incondicional para tudo o
que Israel decidir fazer.”

No que pareceu uma crítica su-

til à dura política do premiê Bin-
yamin Netanyahu em relação
aos palestinos, Obama afirmou
ter um “verdadeiro parceiro” no
governo de Abbas.

Obama lembrou a plateia que
seu país é o mais importante alia-
do dos israelenses. “Enquanto
houver os EUA, vocês não estarão
sozinhos”, afirmou o presidente,
que foi muito aplaudido em vá-
rios momentos do discurso.

Os aplausos continuaram mes-
mo quando o americano afir-
mou que Israel deve chegar à paz
com os palestinos se quiser ga-
rantir sua sobrevivência, em lon-
go prazo, como uma pátria para
o povo judeu.

“Dada a frustração na comuni-
dade internacional, Israel deve
reverter a tendência de isola-
mento. Assim como os israelen-
ses construíram um Estado em
sua pátria, os palestinos têm o
direito de ser um povo livre em
sua própria terra”, disse Obama,
defendendo o respeito ao “direi-
to de autodeterminação do povo
palestino”. “Ponham-se no lu-
gar deles. Não é justo que uma
criança palestina não possa cres-
cer em um Estado próprio, viven-
do suas vidas inteiras com a pre-
sença de um Exército estrangei-
ro que controla seus movimen-
tos a cada dia.” / NYT e AP

estadão.com.br

● Aceno

Apelo. Em referência clara à autorização para a instalação de novos assentamentos judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental,
presidente americano diz que Israel terá de fazer concessões, caso queira se engajar novamente em diálogo de paz com vizinhos árabes

●✽
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BARACK OBAMA
PRESIDENTE AMERICANO
“Os palestinos merecem o fim da
ocupação e das coisas indignas
que ela traz (...) tenho em Abbas
um verdadeiro parceiro.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




