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The Middle East is in turmoil. An Intifada is in course in Egypt against the democratically elected president that 
represents the Moslem Brotherhood; Syria is undergoing a civil war that has lasted two years and killed 60,000 of 
its citizens and sent millions of refugees across its borders; Iran is suffering from severe sanctions but did not 
abandon its nuclear enrichment plan. Surrounded by this environment, Israel is dealing with its divided Palestinians 
neighbors, through a shift to the right, and the adoption of policies that don't promise any solution in the 
near future. A research period in Israel at the beginning of 2013, permitted the author to look at these developments, 
as viewed by Israel's analysts and society. 

Há vinte anos era assinado o acordo 
entre Israel e a Autoridade Palestina, que 
deveria concretizar também a chamada 
autonomia palestina, iniciativa que acom-
panhou a negociação que levou ao acordo 
de paz entre Israel e o Egito. Pouco, entre-
tanto, há para festejar! Se examinarmos as 
relações entre Israel e os palestinos, talvez 
em poucos momentos de sua história con-
junta de mais de cem anos elas tenham sido 
mais tensas e problemáticas, não menos em 
função do que ocorre hoje no Oriente Médio. 
No presente artigo propomos analisar a 
crise no Oriente Médio a partir da ótica 
israelense, das mudanças que vêm ocorren-
do na sociedade israelense e como nela se 
refletem os novos desafios apresentados 
pela região. 

Um novo Oriente Médio 

Aproximadamente cem anos se passa-
ram desde que o Oriente Médio embarcou 
em um processo que deveria ter criado 
sociedades modernas e Estados laicos in-
dependentes. Com o colapso do Império 

Otomano, os novos desafios concretizaram-
-se através das divisões criadas pelo Acor-
do Sykes-Picot e os mandatos inglês e 
francês impostos sobre a região. Em uma 
era de grande efervescência política, duran-
te a qual se criaram muitas das instituições 
que poderiam ter mudado a estrutura do 
mundo árabe. Mas após a II Guerra Mun-
dial, eliminados os obstáculos do poder 
otomano e do domínio europeu, a onda de 
independência não foi capaz de trazer os 
almejados resultados. Na maioria dos no-
vos países as instituições democráticas, ou 
foram radicalmente substituídas por gover-
nos totalitários, ou desvaneceram-se em 
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pouco tempo e as ilusões de igualdade e 
união nacional deram lugar ao domínio de 
grupos sectários que tomaram o poder. 
Assim, em países frágeis como o Líbano, os 
indícios de desintegração tornaram-se mais 
claros já em 1958, levando à eclosão de uma 
guerra civil em 1975, enquanto na Síria e no 
Iraque ditaduras impiedosas mantiveram 
uma minoria no poder até que fossem desa-
lojadas, em sangrentos confrontos que se 
estendem até o momento. 

A chamada "Primavera Árabe", deno-
minação rapidamente alterada, baseou-se 
na tentativa de parte da população urbana 
de reviver o espírito do início do século 
passado com demandas de liberdade, união 
nacional, direitos civis, democracia e pro-
gresso econômico. Mas mostraram-se mais 
fortes as expressões de etnicidade e triba-
lismo; no Iraque a retirada norte-americana 
permitiu que uma facção xiita eliminasse 
seus opositores consolidando-se no poder e 
levando o país mais uma vez à beira da guer-
ra civil. Na Síria, o governo de Assad, supos-
tamente baseado nos princípios baathistas 
de unidade, liberdade e socialismo promove 
um massacre digno de sua herança paterna, 
numa tentativa de manter-se no poder com 
o apoio do Irã e seus aliados do Hizballah. 
E a oposição síria, inicialmente engajada 
em uma luta para promover uma nova era 
de democracia pluralista, vê-se após dois 
anos envolvida numa luta que pode levar 
ao poder grupos jihadistas radicais que 
podem fazer a Irmandade Muçulmana 
parecer moderada. Na Tunísia, pioneira 
desta onda de revoltas, o líder da oposição 
acaba de ser assassinado, gerando uma 
nova onda de protestos; e no Egito, onde 
a ditadura militar de mais de meio século 
foi substituída por um governo democrati-
camente eleito, as multidões voltaram às 
ruas para protestar contra as tentativas da 
Irmandade Muçulmana de implementar 
mudanças constitucionais que os perpetua-
riam no poder. 

A caracterização dos protestos como 
uma "primavera" nada tem a ver com a 
estação do ano e sim com as expectativas 
de remoção de ditadores há décadas no 
poder, nos moldes da "Primavera de Praga" 
de 1968, ou da derrubada do comunismo 
na Europa no final dos anos 1980. Alguns 
analistas assumiram que no início os movi-
mentos islâmicos manter-se-iam à margem, 
permitindo aos jovens dos grupos secula-
res, apoiados por tecnologias de telefones 
celulares, twitters e facebook tomarem as 
rédeas e colher os frutos dos protestos. Mas 
os resultados não poderiam ter sido mais 
diferentes; em todos os países onde ocorre-
ram eleições livres, os islamistas as vence-
ram. No Egito, o mais importante dos 
países árabes, a vitória foi total, demons-
trando sua capacidade de organização, 
assim como na Tunísia, no Marrocos e no 
Kuwait. E na Líbia, onde um conflito san-
grento derrubou a ditadura e levou à di-
visão do país de volta a sua composição 
original, os islamistas também tem tido 
um papel preponderante.¹ 

As revoluções demonstraram, portan-
to, a extrema fragilidade de importantes 
Estados árabes; com exceção de alguns com 
população homogênea e fortes raízes 
históricas como o Egito, a maioria destes 
países foram artificialmente constituídos 
pelas potências coloniais, que combinaram 
diversos grupos étnicos em um território 
comum, dominados por governos autori-
tários e tendo em comum um inimigo ex-
terno. A revolta pode ser vista como uma 
segunda etapa do processo de descoloniza-
ção, com demandas por autodeterminação 
por parte daquelas populações que esti-
veram dominadas no período anterior. E, 
se tomarmos os curdos como um claro ex-
emplo do passado, podemos vislumbrar o 
que poderá se tornar o padrão em países 
como a Líbia, a Síria e o Líbano: assim como 
os curdos ficaram divididos quando da 
criação dos Estados nacionais na região, 
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entre o Irã, a Síria, o Iraque e a Turquia, 
também os grupos étnicos hoje presentes 
nos países em conflito poderão tornar-se 
reféns de soluções baseadas nos resulta-
dos militares das atuais disputas. Os própri-
os curdos no Iraque viram na queda de 
Saddam Hussein a oportunidade de obter 
depois de séculos a tão almejada inde-
pendência, e no vácuo de poder que se 
criou instituíram um governo autônomo no 
Norte do país, rico em petróleo e relativa-
mente isolado de sunitas e xiitas. Na Síria, 
as milícias curdas mantiveram-se à margem 
do conflito mas preparam-se para o mo-
mento em que deixe de existir o governo 
central, para temor do governo turco, que 
vê em todos estes movimentos uma séria 
ameaça ao controle do enclave curdo em 
seu território. No Líbano, finalmente, per-
cebe-se a influência dos eventos que ocor-
rem na Síria, tanto pela percepção de um 
possível enfraquecimento do Hizballah, 
quanto pelo envolvimento direto de potên-
cias regionais externas como o Irã e Israel. 
Na sequência, analisaremos em profundi-
dade os casos mais relevantes. 

A crise na Síria 

A onda de revoluções que afetou o 
Oriente Médio, de Gibraltar até o Golfo 
Pérsico, chegou à Síria em março de 2011. 
As manifestações contra o governo de 
Bashar el-Assad iniciaram-se na periferia 
do país e logo atingiram as principais cida-
des de Aleppo e Damasco. Ignorando os 
resultados do que havia ocorrido nas vizi-
nhanças, o governo de Assad reprimiu com 
violência os protestos que se intensificaram 
e envolveram grandes parcelas da popula-
ção, dividida agora segundo seus compo-
nentes mais básicos: grupos étnicos, tribos 
e clãs. O governo, controlado pela minoria 
allawita desde o golpe que colocou no 
poder o pai do atual ditador há mais de 

quarenta anos, continua apoiado por gru-
pos de interesse como as classes média e 
alta nas grandes cidades, os cristãos e outras 
minorias, frente à maioria sunita que se 
rebelou, respaldada por grupos militantes 
jihadistas; estes possuem o conhecimento 
e a experiência necessários para enfrentar 
as Forças Armadas sírias, numa guerra 
assimétrica que há muito se tornou padrão 
na região. Em poucos meses, com o apoio 
de grupos de desertores das Forças Arma-
das, formou-se o Exército Sírio Livre, com 
seu comando baseado em território turco, 
e apoiado pelos principais países sunitas 
que veem na revolta síria um confronto 
entre as influências xiita e sunita na região. 

Do ponto de vista israelense a Síria re-
presenta um dilema: ao longo dos últimos 
quarenta anos, a estabilidade do governo 
sírio representou uma vantagem estratégi-
ca para Israel, apesar da eclosão esporádica 
de conflitos entre os dois países; o governo 
sírio reconhecia a supremacia israelense e 
manteve limitados os poucos confrontos 
que ocorreram. A fronteira no Golan man-
teve-se calma, mesmo durante os enfrenta-
mentos diretos no Líbano, e a Síria não 
reagiu ao bombardeio de suas instalações 
nucleares em 2007.² Agora, apesar da pos-
sibilidade de romper-se o tripé que une o 
Irã, a Síria e o Hizballah, a eliminação de 
um regime estável na Síria implica o risco 
da infiltração da região da fronteira por 
elementos inspirados ou apoiados pelo al-
-Qaeda, transformando o Golan numa nova 
península do Sinai pós-Mubarak. 

Do ponto de vista estratégico, a maior 
preocupação no atual estágio relaciona-se ao 
arsenal de armas químicas de posse dos sí-
rios e dos avançados mísseis antiaéreos e de 
longo alcance, que poderiam ser transferidos 
para o Hizballah no Líbano ou cair nas mãos 
de grupos jihadistas sunitas. A força aérea 
israelense já atacou nas últimas semanas um 
comboio que se dirigia em direção à frontei-
ra libanesa, destruindo um lote de mísseis 
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antiaéreos que poderiam ameaçar a sua ca-
pacidade de atuar nos céus do Líbano; tanto 
israelenses quanto norte-americanos deixa-
ram claro ao governo de Assad que a prepa-
ração para utilização dos arsenais químicos 
não seria tolerada, numa clara ameaça de 
intervenção direta no conflito. A maioria dos 
analistas acredita que o equilíbrio de forças 
existente na Síria, sem intervenção externa 
direta, mas com claro apoio logístico e finan-
ceiro a ambos os lados, permitirá a continui-
dade do confronto por um longo período, 
por um lado perturbando o funcionamento 
do eixo xiita, por outro impedindo que gru-
pos islâmicos radicais tomem o poder. 

Seja qual for o destino do governo sírio 
- sua manutenção precária em bolsões de 
território ou sua substituição por uma nova 
configuração de poder - o papel da Síria 
será limitado no novo mosaico que se esta-
belece no Oriente Médio. Em seu território 
a Irmandade Muçulmana terá liberdade 
para atuar como nunca antes, e grupos 
jihadistas provavelmente encontrarão um 
santuário durante o período de instabili-
dade. Quanto aos efeitos que estes eventos 
terão sobre as relações com Israel, cenários 
estão sendo desenhados, apostas estão 
sendo feitas e todas as fichas estão na mesa. 

Israel e Hamas 

À margem da revolta nos países árabes, 
os eventos mais marcantes na região refe-
rem-se às relações entre Israel e seus vizinhos 
palestinos. Nos últimos meses, um novo 
confronto eclodiu entre o Hamas e as Forças 
Armadas de Israel, a Autoridade Palestina 
obteve o reconhecimento de Estado obser-
vador nas Nações Unidas e a direita israe-
lense venceu as últimas eleições reagindo de 
forma brutal às iniciativas palestinas. Ana-
lisemos cronologicamente este período. 

O enfrentamento entre Israel e o Hamas 
em novembro de 2012 representa nada 

mais que um novo capítulo de uma relação 
traumática que já dura 25 anos. No final 
de 2008 os israelenses reagiram a uma leva 
de foguetes lançados pelo Hamas a partir 
da Faixa de Gaza com uma grande opera-
ção, que incluiu a entrada da infantaria e 
blindados no território, com um enorme 
custo de vidas, especialmente entre a popu-
lação civil palestina, em muitos casos 
utilizada como escudo pelos militantes 
islâmicos. Mais uma vez, o não declarado 
objetivo israelense era o de estabelecer 
uma dissuasão de longo prazo e não o de 
eliminar o governo do Hamas, ainda que 
a realização pelos israelenses de assassi-
natos seletivos tenha tido um efeito fun-
damental no confronto. 

Agora, a decisão de atacar o Hamas 
teve de ser tomada sob a influência dos 
acontecimentos na região, especialmente 
a ascensão de um novo governo no Egito, 
pelo menos em princípio alinhado com o 
Hamas, já que este é considerado um "fi-
lhote" da Irmandade Muçulmana; a pos-
sibilidade de alguma instabilidade no 
Líbano; a necessidade do Hamas de retirar 
sua liderança no exílio de Damasco e as 
limitações no acesso a recursos do Irã. 
Todos estes elementos permitiram aos 
israelenses restringir seus objetivos, evi-
tando assim uma operação das forças 
terrestres. Se a decisão foi acertada, será 
determinado no futuro próximo, uma vez 
que se possam avaliar as consequências 
sobre o Hamas de sua transição para a 
esfera de influência de países considerados 
moderados como a Arábia Saudita, ou li-
mitados por suas relações com os Estados 
Unidos, como o Egito e a Turquia. Também 
neste confronto, denominado Pilar de 
Defesa, os objetivos israelenses foram 
declaradamente limitados: eliminar a 
capacidade do Hamas e outras organiza-
ções em Gaza de lançar foguetes de longo 
alcance, obtidos do Irã e capazes de atin-
gir grandes centros urbanos, inclusive 
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Tel Aviv e Jerusalém como efetivamente 
ocorreu, evitar que os habitantes do sul de 
Israel tivessem que voltar repetidamente 
aos abrigos antiaéreos permitindo um re-
torno a uma rotina normal, e transmitir a 
mensagem de que uma volta ao confronto 
teria um preço muito mais alto. A decisão 
de realizar uma operação limitada pode 
ser analisada a partir de três vetores: 
• A percepção de fragilidade do Hamas 

permitiria colher os frutos de uma in-
cursão aérea que eliminasse os foguetes 
de longo alcance, dando também ao 
Hamas a possibilidade de emergir do 
conflito como vitorioso frente a um 
inimigo infinitamente mais poderoso. 

• Uma operação de grande alcance exigi-
ria uma invasão terrestre, nos moldes 
da realizada no auge da 2ª Intifada, 
implicando na substituição do Hamas 
por outro grupo, certamente incapaz de 
controlar o território, ou a reocupação 
indefinida por tropas israelenses. 

• O resultado da operação certamente 
afetaria a campanha eleitoral israelense, 
de forma positiva ou negativa depen-
dendo de sua duração, seu resultado e 
o número de baixas entre os soldados 
israelenses. 

Os israelenses tiveram ainda que levar 
em conta que, se no confronto anterior o 
Egito via no Hamas um inimigo potencial, 
a nova liderança egípcia acompanharia 
de perto a intensidade da reação israelen-
se. Também a Turquia, que já demonstrou 
no episódio do navio Mevi Marmara suas 
diferenças com Israel em relação ao Hamas, 
poderia reagir se considerasse que estava 
sendo empregada força desproporcional. 
E ainda que o Hamas seja um caso excep-
cional, de um grupo sunita sendo apoiado 
pelo Irã xiita, com sua liderança no exílio 
até recentemente protegida pelo governo 
allawita de Assad, sua posição tem de ser 
analisada no contexto do amplo confronto 

entre sunitas e xiitas que afeta o Líbano, 
o Iraque, a Síria, Bahrein e mesmo a Arábia 
Saudita, que conta com uma numerosa 
minoria xiita concentrada em sua provín-
cia oriental rica em petróleo (qualquer 
semelhança com Biafra NÃO é mera 
coincidência). 

A tranquilidade que se seguiu aos com-
bates, a ausência de qualquer lançamento 
de foguetes e a correspondente reciproci-
dade israelense demonstram que, pelo 
menos no curto prazo, as decisões foram 
acertadas, permitindo também alguma 
flexibilidade aos palestinos em Gaza, que 
hoje podem arar seus campos mais próxi-
mo da cerca que marca a fronteira e pescar 
em águas mais profundas. Também os 
controles relativos à entrada de mercado-
rias foram relaxados, facilitando as obras 
de reconstrução e o acesso a bens que antes 
só estavam disponíveis através dos túneis 
que ligam a Faixa de Gaza ao Egito. A cha-
ve para a manutenção da atmosfera de 
calma está na capacidade (e vontade) dos 
egípcios de impedirem o acesso aos ele-
mentos hostis na Faixa de Gaza (nem 
sempre o Hamas) de foguetes de mais 
longo alcance, aqueles que podem efetiva-
mente alcançar centros populacionais em 
Israel e não simplesmente explodir nas 
dunas que cercam a fronteira. 

Egito 

Neste episódio, o Egito de Morsi de-
monstrou que, apesar de suas credenciais 
islâmicas, prevaleceu o interesse nacional 
egípcio, ao demonstrar sua importância na 
capacidade de intermediar entre as partes, 
garantir um cessar-fogo e a continuidade 
do apoio norte-americano e voltar a ocupar-
-se de suas prementes questões internas que 
lá também já provocam uma Intifada, termo 
até agora somente utilizado em relação à 
revolta palestina. 
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Por trás da atual crise política do Egito 
está uma disputa feroz entre a Irmandade 
Muçulmana, outros partidos islâmicos, e 
uma oposição laica. A Irmandade Muçul-
mana utilizou-se das eleições para chegar 
ao poder, não por sua crença nos valores 
democráticos, mas porque lhe convinha 
como o grupo mais bem organizado duran-
te a revolução. A oposição laica tem tenta-
do, através dos tribunais, impedir uma 
tomada de poder, cientes de que não po-
dem ganhar as eleições nem impedir uma 
reforma constitucional. Assim, os islâmicos 
venceram as eleições, e estas foram anula-
das pelos tribunais; agora o governo do 
presidente Morsi tenta eliminar o poder 
dos tribunais através de uma reforma cons-
titucional. O Egito esteve dominado, desde 
a década de 1950 por uma elite laica, que 
representava uma minoria da população, 
assim como a maioria dos países do Orien-
te Médio; esta minoria foi agora substituída 
por uma ampla maioria que apoia a Irman-
dade Muçulmana, uma população mais 
pobre, mais religiosa e conservadora, dis-
posta a lutar pelos privilégios que nunca 
estiveram ao seu alcance. A grande pergun-
ta diz respeito ao papel das Forças Arma-
das. Após um acordo com a Irmandade 
Muçulmana, os militares retiraram-se da 
esfera pública, mantendo a maior parte 
de seus privilégios. Mas optaram também 
por concentrar-se em temas de segurança, 
como a retomada do controle na Península 
do Sinai onde a polícia tomou-se comple-
tamente inoperante e grupos terroristas 
aliados às tribos beduínas locais passaram 
a controlar o território. Exemplos contun-
dentes foram as repetidas explosões no 
gasoduto que transportava gás para Israel 
e para a Jordânia, e os atentados terroristas 
e contrabando de armas na região. Quanto 
menos os militares tiverem que se envolver 
no comando do país, menor será o risco de 
uma crise interna que oponha a massa das 
Forças Armadas aos oficiais.³ 

Eleições em Israel 
e o processo de paz 

Benjamin Netanyahu venceu as últimas 
eleições conforme era esperado, mas os que 
o acompanharam na vitória representaram 
uma grande surpresa. Todas as análises 
apontavam não só para um fortalecimento 
da direita, mas também para uma radicali-
zação. A grande surpresa foi a eleição, em 
segundo lugar, de um partido chamado de 
centro, cujas prioridades, assim como as de 
todos os partidos nesta eleição, foram as 
questões internas e sociais que, ainda que 
com grande probabilidade de participar do 
próximo governo, provavelmente não de-
terminará os rumos da política externa. 
O partido vencedor, Likud-Israel Beiteinu, 
terá de formar uma coalizão que pode ser 
ampla, se incluir os radicais, os religiosos e 
o centro, ou limitada se incluir somente os 
radicais e religiosos, ou somente o centro. 
Em qualquer configuração, o novo governo 
sabe que terá que responder de forma limi-
tada ao eleitorado naquilo que se refere aos 
palestinos: somente 16% do eleitorado dá 
alguma prioridade ao processo de paz. 
Nem os palestinos, nem a questão nuclear 
iraniana figuraram nas campanhas, apesar 
de o primeiro-ministro Netanyahu ter de-
dicado ao Irã grande parte de suas energias 
durante o ano passado. Apesar disso, pes-
quisas de opinião pública tem demonstrado 
que entre 60% e 70% da população israe-
lense aprova a solução de "dois Estados 
para dois povos", mas ao mesmo tempo 
acreditam não haver no momento condi-
ções para sua implementação. Não há, 
portanto, nenhum incentivo para que o 
novo governo israelense, seja qual for a sua 
composição, empenhe-se no rompimento 
do impasse; a não ser que o presidente 
norte-americano, em seu segundo mandato, 
decida promover algum amplo projeto, o 
que também é pouco provável em vista dos 
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fracassos de suas iniciativas dos últimos 
anos e as prioridades mencionadas em seu 
recente discurso State of the Union. Ao longo 
do primeiro mandato de Obama houve 
períodos de congelamento das construções 
nos assentamentos da Cisjordânia, sem que 
a liderança palestina tenha retornado à 
mesa de negociações; o Hamas consolidou 
seu controle na Faixa de Gaza e Mahmoud 
Abbas obteve o reconhecimento de um 
Estado palestino observador nas Nações 
Unidas, ainda que somente para fazer 
frente à liderança do Hamas. O futuro 
próximo, portanto, não promete nenhuma 
grande mudança. 

Outro dos considerados vencedores da 
eleição, e que provavelmente participarão 
do próximo governo, é o partido Habayit 
Hayehudi (Lar Judaico) liderado por Naftali 
Bennett, que representa a direita radical, e 
ao qual poderiam pertencer vários dos 
membros menos moderados do Likud. 
Seu objetivo é consolidar a ocupação da 
Cisjordânia, promovendo os valores pio-
neiros que alimentaram os criadores dos 
assentamentos na década de 1980 (Gush 
Emunim), com slogans do tipo "não são 
territórios ocupados, já eram nossos há 
3.800 anos"; "farei tudo que for possível 
para evitar a criação de um Estado pales-
tino independente, ainda que permita a 
autonomia dos grandes centros urbanos 
palestinos"; ou ainda "há algo que muitos 
ainda não entendem... nunca haverá paz 
com os palestinos, e nem um Estado pa-
lestino independente". 

As propostas de Bennett não são novas 
nem revolucionárias; já na década de 1980, 
após o impacto da devolução da Península 
do Sinai aos egípcios, um diplomata israe-
lense formulou uma assim chamada "Es-
tratégia para Israel nos anos 1980", que 
pode ser entendida como a versão mais 
radical daqueles que propõem a anexação 
de grande parte da Cisjordânia. Segundo 
sua formulação, "os palestinos deveriam 

emigrar para o leste do Jordão, separando 
as duas nações, pois enquanto Israel não 
controlar o território entre o Jordão e o mar 
não haverá nem segurança nem sobrevi-
vência". Oded Yinon previu há 30 anos o 
desmembramento em bases étnicas do 
Líbano, do Iraque e da Síria, assim como 
distúrbios no Egito que, segundo ele, leva-
riam ao colapso do país. Mas suas soluções 
baseavam-se em parte na ampliação do 
Plano Allon de controle do Vale do Jordão 
e talvez possam ser interpretadas a partir 
das propostas de Bennett e da consolidação 
dos assentamentos na Cisjordânia. Segun-
do Yinon, "a população judaica tem de ser 
distribuída de forma estratégica, caso 
contrário deixaremos de existir nas frontei-
ras atuais. A Galileia, a Judéia e a Samária 
são a única garantia para nossa sobrevi-
vência nacional e se não nos tornarmos 
maioria nas áreas montanhosas, nosso 
destino será como o dos Cruzados. O país 
tem de ser reequilibrado, demográfica, 
estratégica e economicamente, através do 
controle da espinha dorsal da Cisjordânia, 
de Beer Sheva até a Galileia, uma área que 
hoje (1980) não abriga população judaica". 
A plataforma eleitoral de Bermett, publicada 
como "A iniciativa de estabilidade israe-
lense", propõe sete pontos para a adminis-
tração (não para a solução) do conflito 
israelo-palestino na Cisjordânia entre eles: 

• A anexação das áreas que não englobam 
os grandes centros urbanos palestinos 
(área C dos Acordos de Oslo) onde vi-
vem somente 50.000 palestinos e 350.000 
colonos judeus, o que garantiria a segu-
rança dos habitantes da zona costeira. 

• Extensão da cidadania israelense aos 
50.000 palestinos, justificando assim que 
nem judeus nem palestinos seriam ex-
pulsos de seus lares. 

• Concessão de autonomia às áreas sob 
controle palestino, e eliminação das 
barreiras com a criação de contiguidade 
territorial. 
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• Proibição da entrada de refugiados pa-
lestinos na Cisjordânia. Estes teriam de 
ser absorvidos nos países onde hoje 
estão instalados. 

• A manutenção da separação entre a 
Faixa de Gaza e a Cisjordânia. O Egito 
deve responsabilizar-se pelo futuro do 
território controlado pelo Hamas. 

• Investimento maciço na melhoria das 
condições econômicas da população 
palestina da Cisjordânia. 

• Total controle militar da Cisjordânia por 
Israel, para evitar a repetição da tomada 
do sul do Líbano pelo Hizballah e da 
Faixa de Gaza pelo Hamas após a reti-
rada das tropas israelenses. 
Se analisarmos as propostas de atores 

menos radicais, como o general Eivai 
Gilady, assessor de Sharon responsável 
pelo plano de retirada unilateral da Faixa 
de Gaza, e da segunda fase do plano que 
nunca foi implementada devido ao derra-
me que incapacitou o primeiro-ministro, 
encontraremos elementos que, ainda que 
não aceitem simplesmente o retorno às 
fronteiras de 1967, estão muito próximos 
das propostas apresentadas pelo ex-primei-
ro-ministro Ehud Olmert a Mahmoud 
Abbas; estas se baseiam na retirada israe-
lense da maior parte da Cisjordânia, dei-
xando sob controle dos palestinos a maior 
parte do território, e do lado israelense da 
fronteira a maior parte da população judai-
ca. Considerada como relativamente mo-
derada, esta proposta assume que, como 
os palestinos não têm condições ou inte-
resse em avançar nas negociações para a 
assinatura de um acordo definitivo, a única 
solução viável para evitar o contínuo atri-
to entre as populações judaica e palestina, 
e as tropas israelenses na Cisjordânia, está 
em uma retirada unilateral, que permita a 
criação de um Estado palestino indepen-
dente em aproximadamente 98% daquele 
território. A Autoridade Palestina passaria 
então a ser responsável pela segurança 

física e econômica da população, ainda que 
com a desmilitarização do território; e 
ataques terroristas contra Israel seriam 
retaliados nos moldes do que ocorria fren-
te à Jordânia e ao Egito durante a década 
de 1970. Os atuais líderes israelenses assu-
mem também que a liderança palestina não 
está, nem nunca esteve, disposta a reconhe-
cer o Estado de Israel como estado judeu, 
ou como o Lar Nacional do povo judeu. 
E se não há reconhecimento do direito de 
Israel de existir como Estado judeu, então 
mesmo uma solução de dois Estados po-
deria ser nada mais que um elemento de 
transição para um Estado binacional, que 
culminaria na eliminação de Israel como 
Estado-nação do povo judeu. 

Segundo Yosef Kuperwasser, diretor-
-geral do Ministério israelense de assuntos 
estratégicos,- todas as negociações em rela-
ção a fronteiras, distribuição de água e 
outras questões práticas, são irrelevantes, 
enquanto as lideranças palestinas, tanto o 
Fatah quanto o Hamas não reconhecerem 
que refugiados palestinos não tem direito 
a retornar ao território israelense e que 
Israel deve ser reconhecido como o Estado 
judeu, e não como "um Estado de todos 
seus habitantes". Segundo ele, as mesmas 
exigências já haviam sido apresentadas por 
Ariel Sharon quando da discussão do 
"Mapa da Estrada" em 2002. E, enquanto 
estas condições não forem aceitas, assenta-
mentos continuarão a ser construídos nos 
territórios que são considerados "em dis-
puta" e não sob ocupação, já que foram 
tomados da Jordânia em junho de 1967, 
após sua anexação na década de 1950, sem 
nunca terem estado sob soberania palestina. 
Segundo Kuperwasser, se e quando um 
acordo de paz for assinado com os palesti-
nos, os israelenses já demonstraram quan-
do da retirada do Sinai, com o abandono de 
Taba e da cidade de Yamit, e de Gush Katif 
na Faixa de Gaza, que territórios e assenta-
mentos podem ser devolvidos. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Em resumo, as relações entre Israel e os 
palestinos estão em um dos pontos mais 
baixos de sua história. O governo israelense 
e a Autoridade Palestina se enfrentam 
através de instrumentos como a disputa 
na ONU e o controle dos recursos financei-
ros necessários para alimentar a burocracia 
na Cisjordânia, incluídos aí os elementos 
das forças de segurança. As relações com 
o Hamas estão determinadas pela violên-
cia que culminou no conflito do final de 
2012, e hoje mantêm-se através de um 
delicado "equilíbrio de terror" e, segundo 
vários analistas, somente uma onda de vio-
lência poderá provocar alguma mudança no 
status quo. 

A ameaça iraniana 

As análises sobre o Irã no encontro sobre 
Proliferação Nuclear no Instituto Nacional 
de Estudos Estratégicos em Tel Aviv apre-
sentaram visões contraditórias sobre a 
trajetória iraniana. Michael Nacht, que foi 
subsecretário da Defesa para Assuntos de 
Estratégia Global do governo Obama iden-
tifica como o maior problema a dificuldade 
de prever o comportamento dos formula-
dores da política iraniana. Todos os analis-
tas concordam com o rumo do programa 
nuclear iraniano: as sanções estão fazendo 
efeito, penalizando o governo e a popula-
ção, mas não afetaram a determinação dos 
aiatolás de manter em andamento o enri-
quecimento de urânio e sua acumulação, 
para chegar ao limiar necessário para a 
produção de uma bomba. O que ocorreu 
nos últimos meses foi uma diminuição do 
ritmo, e medidas técnicas como a solidifi-
cação de parte do gás, que indica a preocu-
pação com as avaliações do ocidente. A im-
prensa tem anunciado com alarde as decla-
rações dos Estados Unidos de sua disposi-
ção em relação à abertura de um canal de 
negociação com o Irã, e a resposta iraniana 

de que não negociará enquanto as sanções 
não forem suspensas. Enquanto isso, nos 
bastidores prepara-se a reunião do Irã com 
o grupo 5+1, à sombra do envolvimento 
iraniano na Síria e da possibilidade de uma 
flexibilização da política nuclear iraniana 
em troca de garantias ao governo de Assad, 
seu principal aliado na região. E quando se 
considera a ameaça islâmica na Síria, pode-
-se até reconhecer uma identidade de inte-
resses entre o Irã e os EUA, por mais para-
doxal que possa soar. 

Em Israel o problema é conhecido como 
o dilema da "bomba ou bombardeio". Se 
Israel será obrigada a conviver com as con-
sequências de um Irã com capacidade nu-
clear, ou bombardeará o Irã para evitar que 
isso aconteça. As potências ocidentais e Israel 
concordam com as possíveis consequências 
de o Irã obter armas nucleares, e com elas 
tomar-se capaz de expandir sua influência 
na região. Elementos periféricos também 
influenciam o desdobrar dos acontecimen-
tos: as sanções tem um efeito destrutivo 
sobre os candidatos mais radicais nas elei-
ções que se aproximam no Irã, elevando o 
temor de uma repetição das manifestações 
de 2009; os norte-americanos transferiram 
aviões de bombardeio invisíveis ao radar e 
porta-aviões para o Golfo Pérsico e aprofun-
daram as sanções em conjunto com seus 
aliados europeus, deixando aos iranianos 
poucas opções além do equivalente a um 
regime de trocas (barter), o que certamente 
dificulta sobremaneira qualquer aquisição 
relacionada ao programa nuclear. O Irã 
consegue vender hoje somente metade do 
petróleo que vendia há um ano, enquanto a 
diferença é fornecida pelo Iraque e pela 
Arábia Saudita. Ao mesmo tempo em que 
aumenta a pressão internacional, é natural 
que diminua a probabilidade de um ataque 
israelense, a não ser que totalmente coorde-
nado com os Estados Unidos, como vêm 
sugerindo vários militares e ex-líderes dos 
serviços israelenses de inteligência. 
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Agora, após a reeleição de Obama e 
Netanyahu, e do estabelecimento de claros 
limites à acumulação de urânio enriqueci-
do pelos iranianos, as consequências da 
recente explosão de uma terceira bomba 
pelos norte-coreanos será certamente ana-
lisada com cuidado pelo Irã. Israel teme 
que, se surpreendidos pela capacidade 
iraniana de produzir uma bomba, as po-
tências ocidentais decidam-se por uma 
política de contenção, promovendo a ideia 
de um "equilíbrio de terror" no Oriente 
Médio. Mas poucos em Israel acreditam 
que poderão conviver com a combinação 
de um Egito governado pela Irmandade 
Muçulmana, o Hamas e o Hizballah de 
posse de foguetes de longo alcance, uma 
possível presença radical islâmica no 

território sírio, e uma Jordânia instável, 
todos eles protegidos por um guarda-
-chuva nuclear iraniano. 

Em suma, o Oriente Médio vem passan-
do por um período de desestabilização in-
certezas, e uma guinada radical. Ainda que 
demandas democráticas tenham promovi-
do mudanças, e os discursos mais radicais 
tenham sido desprezados como parte da 
propaganda interna, cabe lembrar que, no 
momento em que se registra os 80 anos da 
ascensão dos nazistas ao poder, também no 
início da década de 1930 os discursos de 
Hitler foram considerados mera retórica e 
foram eleições democráticas que o condu-
ziram ao poder. 

Fevereiro de 2013 
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