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Prezado amigo!

Há uma semana o Departamento de Educação publicou um 1º
caderno com material explicativo da situação.

Enviamos 200 cópias à Federações, escolas, movimentos,etc.

Devido a repercussão positiva, preparamos um 2º caderno de
 

esclarecimento.

Novamente, o Departamento de Educação da Agência Judaica coloca

à disposição de vocês os seus shlichim e bogrei tnuot para atividades
esclarecedoras.

Shalom!
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Conflito Israelense-Palestino

 
Fotos dos recentes ataques palestinos

 



HUMANIDADE

Um palestino feliz mostrando o sangue de 2 civis israelenses,

vítimas do linchamento pelos palestinos.

A polícia palestina e a multidão esquartejam em Ramalla  
 



 

RESPEITANDO OUTROS PAÍSES
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Sim, este é um míssil anti-tanques
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Por Marcos Aguinis

Hace semanas que me refreno para no emitir opinión sobre tan delicado
tema. Pero no puedo callar más. Desde que publiqué hace tres décadas
la novela Refugiados, crónica de un palestino, apoyo con firmeza los
derechos del pueblo palestino y la firma de una paz justa y estable
para todo el Medio Oriente. La ecuanimidad que me esforcé por mantener
en esa obra produjo el malestary las críticas de ambos bandos.
Parecia una utopía delirante que una israelí y un árabe palestino
llegaran a amarse, y que ambos pueblos lograsen convivir
armoniosamente. Fui coherente con esa postura, y afios después hice
público mi rechazo a la guerra del Líbano, que generó el enojo de la
embajada de Israel en nuestro país.
Tengo, pues, credenciales para ser crudo en lo que voy decir.

Génesis del actual enfrentamiento

La reciente versión del peligroso conflicto mesoriental no ha
estallado
en forma espontánea. Ninguna guerra empiezasin previa incubación.
Hagámonosentonces las incómodas preguntas. 4, Es el gobierno de Ehud
Barak, más paloma que el del mismo asesinado Itzhak Rabín, quien ha
elegido la confrontación? Hacía pocos meses que había reintegrado al
Líbano hasta su último centímetro de tierra, pese a que nada se le
concedió a cambio. Su osada generosidad para con los palestinos en
Camp David dejó atónita a la mayoría israelí y cosechó el reproche de
casi todo el espectro político, incluso de Lea Rabin, viuda del
recordado premier. Barak, el hombre que casi logró una paz definitiva,
tes quien anhelaba desencadenarlas hostilidades y provocar una
espiral de odio? Recordemoslo que trascendió de Camp David: propuso
compartir la soberania de Jerusalén, pero Arafat dijo no. Entonces
ofreció que el Monte del Templo quedase bajo jurisdicción del Consejo
de Seguridad de la UN, y Arafat también dijo no. Llegó incluso a
conceder una nueva partición de Jerusalén -tabú para los israelíes-
entregándole los barrios árabes de la parte oriental. Otro rechazo.
Hemosvisto la diferente actitud de amboslíderes cuando regresaron
de
la frustrada reunión. Han sido notables las imágenes trasmitidas por
TV. Barak aterrizó triste y abrumado porque sus concesiones,sin
precedentes, no habían conseguido la deseada paz. El presidente de la
Autoridad Palestina, en cambio, fue ovacionado como un héroe por
haberla abortado. Ahí empezó el nuevoy lúgubre capítulo.
Dicen quela visita realizada el 28 de septiembre por el general Arié
Sharon al Monte del Templofue el detonante. éNo pudo haber servido de
detonante otro hecho cualquiera? Porquesi bien Sharon es odiado por
los palestinos, ;se justificaba la magnitud delas agresiones que se
extendieron comoel fuego, orquestadamente, por todos los sitios donde
era posible apedrear a un israeli? No olvidemos que los ataques no se
produjeron sólo contra militares, sino también contra quienes estaban
rezando junto al Muro de los Lamentos. Es verdad que los musulmanes
consideran al Monte del Templo su tercer lugar sagrado, pero resulta
que es, para los judíos, no el tercero, sino el único y más sagrado
lugar del mundo, que veneran con hipersensibilidad desde hace por los

 

  
 



 

rraccion de 19 diputados sobre 120. De ninguna manera se justificabael desenfreno que malogró el arduo esfuerzo de siete afios. Con horrornos enteramos de que el predicador de la mezquita de Al Aksa, en lugarde pedir serenidad, Ilamase a "erradicarlos judíos de Palestina". Y"Palestina", para la dirigencia y el imaginario árabe, no es sólo la
franja de Gaza y Cisjordania, sino, principalmente, todo Israel. Hubo
manifestantes que reclamaron, además de Jerusalén, a Haifa y lafo-TelAviv. A renglón seguidola televisión oficial palestina empezó a
emitir documentos sobre la Intifada de 1987, donde se exaltaba el
modelo heroico de jóvenes y nifios apedreandoa los israelíes. La radiopalestina inició la trasmisión de canciones patrióticas de guerra. Esdecir, sobre unterreno explosivo se arrojó más pólvora. Comosi estono alcanzase,el gobierno de Arafat ordenó cerrar las escuelas y
declaró una huelga general que tuvo como efecto la proyección hacialas calles de miles de jóvenes y nifios. 4 Esta actitud correspondia conquien anhelaba una solución negociada? Si pretendió un "levantamientocontrolado" para conseguir más concesiones de Israel, cometió un errorimperdonable. '
El presidente del parlamento israelí, Abraham Burg, al borde delalágrimas, exclamó en esos días: éAcaso entendemoslo que estápasando? Después de ceder en casi todas las demandas, siguen las
demandas".
Durante siete afios la Autoridad Palestina constituyó una fuerza de40.000 hombres armados, incluso conasistencia israelí. Pero no seocupó de frenar la propaganda antijudía ni en los medios -que
controla- ni en los libros de texto escolares. Por un lado dialogabacon los israelíes y por el otro cultivabael odio. La famosajihad(guerra santa) nunca fue dejada de lado.
Comprendo que haya frustración palestina. El proceso de paz no brindóa
ese pueblo, aún, el bienestar que necesita. También reconozco queIsrael tiene parte de culpa, tanto por acción como por omisión. |Perono seamoscínicos!: parte de la culpa, no toda. Hablar de que lospalestinos sufren bajo la opresión israelí confunde, porque el 90% yaestá gobernado porla Autoridad Palestina. También confunde decir quela Intifada reclama territorios, porque Barak ofreció reintegrárselosapenas se firmase la paz; además, prometió en Camp David el
reconocimiento pleno al primer Estado palestino que registrará la
historia.
éQué pasó, entonces? la misma pregunta se formulan, desesperados,millones de israelíes que venían luchando en el frente interno parallegar a la paz con sus vecinos.

El cinismo

Yaser Arafat volvió al camino que mejor conoce: la violencia. La
misma
que aplicó durante décadas contra ómnibus escolares, aeropuertos,secuestros de aviones, atentados urbanos y hasta asesinato de atletasen las olimpíadas de Munich. Ahora es nuevamente un héroe, mimado porla dirigencia árabe. Tuvoel talento de aprovecharla televisión paraconseguir una lástima universal. El malestar que había producido su

  
 

 



 

ISraei. La muerte de niÃos y mujeres es más efectiva
וטסוווווטש

para causarindignación, y por eso no hay órdenes para impedir que seintroduzcan en las zonas de riesgo, mientras los adultos predican enla retaguardia. Nadie de la Autoridad Palestina ha expresado una solapalabra o realizado un solo acto para detener la emoción violenta quesólo logrará aumentar el número de víctimas. Los resultados, hastaahora, le favorecen. En sus cálculos no importa si muerencien o diezmil. Ha podido establecer un criterio simplificador y maniqueistamediante el cual sólo aparecen comovíctimas los palestinos y sólocomo criminales los israelíes.
é Esto es bueno para los intereses del pueblo palestino? ;Qué va! Espésimo. Sólo es bueno para las ilusiones irresponsables de Arafat yuna masa demagógicamente manipulada. El mismocriterio de guerra aultranza fue aplicado hace cincuenta y tres afios, cuandolos árabesse opusieron a la partición de Palestina en un Estado judío y unEstado árabe que debian convivir en paz. Su belicosa obstinación,estimulada por el suefio reiterado de “arrojarlos judíos al mar”,desembocó enla tragedia que vino después y reina hasta el presente.Quienes rechazamosel odio y el fanatismo, y consideramos que noexiste
una opción más noble que la paz, debemos abrir los ojos ante elcinismo con el que se manejan estas cosas, sea en Ruanda, Bosnia oMedio Oriente. Cuando Rabin y Arafat se dieron la mano,en 1993, 8esperanza era de que los nifios de ambos pueblos podrían jugarjuntos,estudiar juntos, reir juntos. Que terminaba una pesadilla; que lostraumas sufridos por ambas partes serían superados. Que Israel tendríaseguridad y los sufridos palestinos un Estado soberano y floreciente.Que empezaba "un nuevo Medio Oriente", como vaticinó Shimon Peres.Hace ya décadas que enIsrael se han constituido movimientosimpresionantes porla paz. Israel ha devuelto tierras que triplicabansu tamafio para conseguiria. La continuación del proceso de paz hubieraencontrado una solución para las pocas diferencias que quedaban. Losisraelíes y los árabes están condenados a ser vecinos. A cooperar yrespetarse.
Pero no siempre se los ayuda a mantenerla racionalidad. Debemosexpresar nuestro desencanto ante muchos medios de comunicación y lasmayorías automáticas de los organismosinternacionales, debido a suparcialidad y su prejuicio. Más aún: corresponde denunciarlos comosaboteadores de la pacificación. En lugar de desalentar la violenciaelegida porla dirigencia palestina, la estimulan mediantela condenasistemática de Israel, y sólo de Israel, haga lo que haga, o ceda loque ceda. Ayudan a instalar en el imaginario colectivo la idea de queun cese de la beligerancia equivaldrá a una humillante rendición anteel demonio. La paz no será gloria, sino derrota. ;,No es atroz?Para cierta dirigencia árabe, esta vez la violencia no debería cesarhasta conseguir los objetivos supremos: una Jerusalénsin judíos y unMedio Oriente sin Israel. Por eso no harán nada para detenerel caminodel martirio y el acoso permanente, que predican a sus jóvenes. Haytanto miedo a la suba del petróleo que nadie,ni siquiera laadministración norteamericana, se atreve a sefialar honestamente quiende verdad sabotea la solución negociada.
Comocierre,ilustraré hasta dónde los medios, infectados de
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prejuício,
distorsionan los hechos. Nada menos que el New York Times publicó una
foto, que también apareció en este diario, mostrando a un soldado
israelí con bastón en mano, aullando sobre la cabeza sangrante de un
palestino. Si alguien sangra, es palestino, obviamente; si golpea, es
israelí. Bien: días después ese diario tuvo que retractarse porque
insistentes denuncias probaban que el herido era el judío Tuvia
Grossman, quien había sido brutalmente apedreado por palestinos; el
soldado israelí le estaba salvandola vida al ahuyentar a los
agresores...
Cuando publiqué Refugiados, crónica de un palestino, no imaginaba que
lo que allí proponía iba estar a un suspiro de lograrse. Aún puede
lograrse; no perdamosla esperanza. Pero para ello es preciso
desalentar a quienes suefian con las soluciones basadas en la
violencia, sea con piedras, fusiles, bombas, pufiales o la prédica del
odio. Allí y en cualquier otra parte. Los argentinos, modestamente,
tenemosalgo de experiencia en el asunto.
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Discurso do escritor judeu, sobrevivente da Shoá e Prêmio Nobel da Paz, Elie
Wiesel em uma Manifestação a favor de Israel em Nova lorque
"Estamos reunidos aqui para afirmar a nossa solidariedade com Israel. Estamos
indignados com a hipocrisia do voto no Conselho de Segurança da ONU, que não
condenou as reações exageradas dos palestinos enquanto condenava a resposta a
estas por parte de Israel. Apoiamos a Israel, cujo atual problema foi imposto pela
intransigência do Presidente da Autoridade Palestina. Nós, as pessoas que recusamoso
ódio e o fanatismo como opções e que consideramos a paz como o mais nobre dos
esforços, finalmente chegamos a conhecer lasser Arafat como o que ele realmente é:
ignorante, enganador e alguém em quem não se pode confiar.

“Tínhamos a esperança de uma paz genuína entre Israel e os seus vizinhos árabes, uma
paz que incluísse os palestinos. Era o nosso sonho que crianças israelenses e
palestinas pudessem brincar juntas, estudarjuntas, dar risada
juntas e descobrir cada um de seus mundos. A dor, a agonia, a morte de qualquer
criança, palestina ou judia, é um tormento para nós. Mas, por que é que o Presidente
Arafat não os protege, e ao invés disso os utiliza como escudos para proteger adultos
que lançam pedras ou coisas piores.

"Sim, é com grande pesar que dizemos que os nossos sonhos de paz se esfumaram
com o fumo das sinagogas saqueadas, com o linchamento de prisioneiros israelenses, e
com as multidões com ânsia de sangue que clamam a sua versão de uma Jerusalém
sem judeus e um Oriente Médio sem Israel. E eu culpo o líder supremo dos palestinos,
lasser Arafat.

"Ao recusar as generosas concessões territoriais de Israel, que não têm nenhum
precedente, está sepultando o processo de paz. Com isto, ele traiu a confiança não
somente dos seus sócios nas negociações senão que também a do Presidente Clinton e
de outros líderes do Ocidente, assim comotraiu a mais alta honra que a sociedade pode
outorgar a uma pessoa. Como pode algum líder, qualquerlíder em Israel, reiniciar as
práticas com ele, antes que todos os soldados sequestrados sejam devolvidos às suas
famílias?

"Ao desatara violência entre as multidões e o derramamento de sangue nas ruas ao
invés de guiar o seu frustrado povo em direção à co-existência e paz, ele renunciou às
suas aspirações legítimas de um futuro livre de sofrimento e ódio.
"Eu o responsabilizo, diretamente a ele, pelo assassinato do Rabino Hillel Lieberman e
pelo linchamento de dois jovens reservistas. Todas as suas
promessas foram mentiras; todos os seus compromissos foram falsos. De fato, muitos
ativistas pela paz nos Estados Unidos e Israel estão agora
desconsiderando os acordos de Oslo.
"Debaixo da soberania de Israel, cristãos, judeus e muçulmanos, podiam rezar
igualmente sem nenhum temor em Jerusalém, nossa capital, que se encontra no centro
da história judaica. Um judeu pode ser judeu longe de Jerusalém, mas não sem
Jerusalém. Ainda que um judeu não viva em Jerusalém, Jerusalém vive dentro dele.
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"A memória de nenhumaoutra nação está identificada com a memória de Jerusalém na
mesma medida que a nossa. Nenhum povo tem sido tão fiel ao seu nome, ou tem
celebrado o seu passado com tanto fervor. Nenhuma de nossas orações é tão fervorosa
como as que falam de Jerusalém.
Jerusalém é o sonho dos nossos sonhos, a luz que ilumina os momentos em que não
temos esperança. A sua legitimidade reside na sua soberania.
Opor-se a uma, nega a outra. Israel nunca renunciará a nenhuma das duas. Acuso a
Arafat de uma debilidade moral, de uma miopia política e de ser um obstáculo para a
paz.

"Eu o acuso de ter assassinado a esperança de toda uma geração. A sua e a nossa."

  



 

Novos fatos sobre o Oriente Médio

Estamos chegado àsbeiras do absurdo. Os Árabeem Jerusalém como capital (

De repente, Jerusalém se torma a "cidade Santa"Sabri, um dos mais importanteslíderes religiososdas Lamentações, o único pedaço remanescente do Templo Judaico,significado religioso para os Judeus. Pasmem, mas ele disse isto ao Jornal La Republica daItália, publicado no último dia 24! Em 28/Jun Arafat declarou na TV que Jerusalém é de| ânci \ . 1 tãos. Indagado peloudeus êle teve a desfaçatez de dizer: "Não, Jerusalém temEles veneram Hebron".

não tem qualquer

Claro, alguns Judeus 5º Coluna vão responderque isto não é impOrtante etc e as ladainhas que
começam a me iência",

Árabes que falem em Paz Em
e Meretz e assim por diante,
ter cerca de 31 movimentos pró-
iciar um diálogo? Busco por um,
nzinho em Gaza, mais unzinho
e estes unzinhos (só os países
enses - um ótimo começo!
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Minha resposta

Um país declara sua independência após a aprovação, pelo conselho da ONU, da
divisão de uma determinada região entre dois povos. Horas depois, nações froteiriças ao
país recém-independente o atacam, mas o novo país consegue vencer heroicamente
uma guerra quedificilmente poderia-se acreditar que venceria. Uma guerra que foi
declarada porque o povo queficou com a outra parte do território não aceitou o que
havia sido aprovado pela maioria dos países votantes na ONU. Hoje, Israel, o país, na
época, recém-formado, vê-se pressionado pelos países árabes a aceitar a
independência de um Estado Palestino, o povo que na ocasião discordou da decisão da
ONU relativa à partilha da região.

Depois de perder vários soldados e civis em guerras contra os árabes, por que Israel
deve cederos territórios que seu próprio exército conquistou baseando-se na vontade
de indivíduos de outros países, que não deram uma gota de sangue para a
sobrevivência dos judeus naquela região? Porque Israel deve devolverterritórios a uma
nação que traiu os judeus após a decisão da ONU, apoiada pela maioria dos
governantes de outros países, há 52 anos? Com certeza, uma devolução desordenada
não vai alterar a vida dos brasileiros, dos americanos, dos europeus. Mas, vai alterar
completamente a vida dos cidadãos israelenses que deram a vida por aquele território e
querem estabelecer ali sua segurança.
O que acontece no Oriente Médio é muito diferente do que se passou no Holocausto,

aliás, uma comparação sem cabimento do professor Emir Sader, em seu artigo do dia
25/10. Os judeus não estão trancando palestinos em câmaras de gás até que eles
morram sufocados, não estão queimando seus braços a ferro em brasa, não estão
utilizando trabalho escravo e, muito menos, fazendo experiências científicas com seres
humanos. Ao contrário dos indefesos judeus da Europa de Hitler, os palestinos têm
armamentos pesados, apoio financeiro dos petrolíficos países árabes e põem suas
criancinhas no meio da linha de fogo. Além disso, andam destruindo lugares sagrados
judaicos, como Hitler fez na Segunda Guerra Mundial.

Quanto à questão de Jerusalém, a cidade foi reunificada pelos judeus na Guerra dos
Seis Dias, em 1967, depois de um longo domínio jordaniano sobre a parte Oriental da
cidade, que trouxe a destruição de sinagogas e escolas judaicas que existiam ali, além
do povo de Israel ter sido impedido de frequentar o lugar mais sagrado da religião, o
Muro das Lamentações. O conflito atual está mais para uma derrota palestina do que
genocídio deste povo, pelo fato de eles terem bastante poder de fogo, porém,
insuficiente para derrotar os israelenses. O exército de Israel só atira porque os
palestinos vão para as ruas com suas pedras e armas(sim, eles têm armas).
O professor Emir Saderainda preferiu generalizar opiniões dos jovens israelenses ao

exército de Israel. Pegou a afirmação de um garoto de 19 anos e destacou: "eles
preferem as discotecas de Tel Aviv". Se Israel consegue se manter um Estado até hoje
é graças à força e a responsabilidade de cada habitante daquele país, que, na maioria
das vezes, querem servir ao exército sim, desde sua juventude até 40 ou 50 anos. Não
satisfeito com a generalização lembrou também a retirada do exército israelense do   



Líbano, atribuindo a esta ação uma derrota de Israel. Por que quandoIsrael reage
positivamente em relação ao processo de paz todos os que apóiam os palestinos
acreditam em derrota dos judeus?

Se o professor Emir Sader ainda continua acreditando que as ações dos israelenses
se comparam ao Holocausto - que ressalto não ter sido só do povo judeu - e tudo isto
seja um massacre, o professor pode recordar-se de uma frase que ele mesmo lembrou,
dita por um dirigente do Meretz, partido de esquerda israelense: "Um povo pode suportar
tudo, a fome,o frio, a dor, mas a humilhação o torna louco". O povo judeu já sofreu
bastante através dos tempos, foi humilhado com o Holocausto, a Inquisição e outros
períodos de perseguição. Mas, com certeza, foi mais forte do que toda a humilhação e
não ficou louco.

   



 

Soldados israelenses trocam tiros com palestinos em Hebron

CNN - Soldados israelenses e palestinos armados trocaram tiros nas primeiras horas desta sexta-teira(horário local) durante um longotiroteio nas ruas de Hebrón. Os atiradores tomaram até o telhado dascasas, ameaçando inclusive os moradores que ainda estavam dormindo quando o conflito começou.Até o momento, não há notícia de feridos ou mortos na batalha, que se soma aos confrontos que duram26 dias. O principal motivo deste último conflito provavelmente foi uma discussão entre soldadosisraelenses e um grupo de palestinos, que protestavam contra a situação de controle de Israel naregião de Hebróm e o toque de recolher, proposto pelas forças militares de Israel à população localdesde que Israel to. ou a região. Os israelenses se mudaram para Hebrón em 1967. Israel cedeu partedo controle da cidade aos palestinos em 1997, mas ainda administra quartéis-general no centro deHebrón, onde vivem aproximadamente 400 judeus e mais de 30 mil árabes. Devido ao toque derecolher, ao final da tarde os muçulmanos não podem sair às ruas para rezar, uma regra que não afetaa religião judaica. Tal situação vem provocandoa ira dos palestinos há anos

Arafat assumi Ter perdido o controle sobre os jovens palestinos

Reuters - O chefe da Autoridade Palestina, yasser Arafat, disse hoje à rede de TV ABC que não tem
poder para convencer a "enfurecida" juventude palestina a pôrfim à onda de violência que atinge o
Oriente Médio. Em uma entrevista realizada ontem em seu gabinete e transmitida pela hoje pela ABC,
Arafat foi questionado se poderia deter a onda de violência. "Não há como deter toda essa gente,
essas crianças, esses jovens, esses estudantes", respondeu. "Eles devem ser convencidos pelo
processo de paz e não pelos tanques que cercam suas cidades. Eles estão enfurecidos ; explicou 0
líder palestino. Arafat, que na noite de terça-feira (24) recebeu um emissário especial do primeiro-
ministro de Israel, Ehud Barak, disse qu . está disposto a reunir-se novamente líderisraelense. "Se
isso for necessário, por que não?", disse.

   



 

ATENTADO EM GAZA REATIVA TEMOR DE ONDA DE TERROR Um jovem suicida

palestino
de bicicleta morreu e um soldado israelense ficou levemente ferido na

manhã de em um atentado na Faixa de Gaza,

enquanto a violência em geral diminuiu nosterritórios palestinos. O

palestino se atirou contra o muro de uma posição militar israelense,

provocando uma explosão, reativando o temor da volta dos ataques

terroristas contra o Estado judeu. A carga explosiva encontrava-se

aparentemente no bolso do rapaz. O Jihad assinalou que um de seus

combatentes, 'o mártir Nabil al Arrir (24 anos), atacou uma posição

militar sionista perto da colônia de Guvim na Faixa de Gaza, provocando

vítimas nasfileiras do inimigo'. Afirmou que 'prosseguirá as operações

aposto que é o único meio para chegarà libertação de nossa terra e

vitória”.

ARAFAT SE DECLARA UM 'INCOMPETENTE' PARA DETER A FÚRIA PALESTINA

O chefe da Autoridade Palestina Yasser Arafat declarou ontem à imprensa

internacional não ter poder para convencer a "enfurecida" juventude

palestina a pôr fim à onda de violência que sacode o Oriente Médio. Em uma

entrevista realizada na noite da quarta-feira em seu gabinete de Jerusalém

e
difundida ontem pela rede ABC,Arafat foi indagado se poderia deter a onda

de violência. "Não há como detertoda essa gente, essas crianças, esses

jovens, esses estudantes”, respondeu. "Eles devem ser convencidos pelo

processo de paz e não pelos tanques que cercam suas cidades. Eles estão

enfurecidos", explicou o líder palestino. Arafat, que na noite de

terça-feira passada recebeu um emissário especial do premiê israelense,

indicou que está disposto a reunir-se novamente com Ehud Barak.

 
 

 

  



 

Reflexões sobre conflito no Oriente Médio

Olhando as diversas notícias que estão saindo na imprensa, já está bastante claro que,
mais ainda do que umaluta real, o que ocorre no Oriente Médio é uma guerra de imprensa. O
lado palestino, reforçado por imagens mostradas no mundo todo, nos mostra a dura situação na
qual ele se encontra. Provocados pela visita de Ariel Sharon ao monte do templo, massacrados
por um impiedoso exército de ocupação, os palestinos estão sendo vítimas de um genocídio nas
mãos dos judeus sanguinários (“...proteger os palestinos da guerra genocida de Israel” -
representante árabe para o jornal Estado de São Paulo, 14/10). Eles mostram Israel como culpado
tanto de iniciar os confrontos como prolongá-los até a presente data.

ESTÁ VISÃO É TOTALMENTE FALSA, TANTO PORQUE NÃO FOI A VISITA DE
SHARON QUE PROVOCOU OS CONFLITOS, COMO PORQUE O EXERCITO
ISRAELENSE ESTÁ AGINDO COM EXTREMA CAUTELA E MODERAÇÃO. A realidade
não poderia ser mais distante do quea pintada pelos palestinose, até recentemente, mostrada pela
imprensa. Hoje, felizmente, as notícias estão começando a mostrar o outro lado da moeda, como
podemosver na edição de 15/10 da Veja e nos principais jornais.

O “massacre” de Israel
Vamos imaginar que você seja um soldado israelense, OK? Você tem 19 anose está

colocado num posto militar em algum lugar na Faixa de Gaza. Todos os dias, organizados pelas
inúmeras organizações palestinas, uma multidão de jovens se reúne em frente ao seu posto de
guarda. Enquanto você e seus 5 companheiros ficam abaixados, protegendo-se da chuva de
projéteis que é lançada contra vocês, a multidão grita “vamos matar os judeus”, De tempos em
tempos, a massa humana atira alguns coquetéis molotov, entre as milhares de pedras, balas e
rajadas de tiros (sim senhor, para aqueles que acham que os palestinos estão desarmados, dêem
uma olhada nas fotos em anexo).

Você tem ordens de só atirar em caso de risco de vida (que já está correndo 24 horas por
dia!), e mesmo assim, com balas de borracha ou gás lacrimogêneo. Este direito você usa
esporadicamente, quando a multidão avança para perto demais do posto e está quase atacando-o
ou aos seus companheiros. Eventualmente alguém sai morto. Em duas semanas de conflito no
país todo, quase 100 pessoas perderam suas vidas. É obvio que cada vida humana, seja ela
palestina ou israelense, é preciosa. No entanto, como veremos à seguir, este número é muito
pequeno se Israel está mesmo cometendo um genocídio.

Vamos falar sério. Se o exército de Israel, um dos mais bem disciplinados e eficientes do
mundo, resolvesse mesmo cometer um genocídio, bastava o primeiro ministro Ehud Barak dar
uma ordem pelo rádio que, imediatamente, os soldados se levantariam das trincheiras com
metralhadoras, canhões e outras armas pesadas e eles matariam 100.000 em meia hora, e não 100
em duas semanas. Francamente! Pelo grau de intensidade dos distúrbios e armas com os
manifestantes, Israel tem sido extremamente eficiente em reduzir as mortes de ambosos lados.

Quem quer a paz?
Toda vez que escutamos alguém falar das causas da crise atual, prontamente ouvimos:

Ariel Sharon, Ariel Sharon... OK, este homem é um membro da direita radical israelense e sua
visita provocadora ao monte do templo ajudou a esquentar os ânimos. Até aí já sabemos. Muita
gente não gosta dele (eu não gosto dele!). MAS SERÁ QUE UMA VISITA, DE UM HOMEM
QUE ESTA FORA DO GOVERNO, A UM LOCAL PÚBLICO E LIVRE A TODOS, TEM O
PODER DE CAUSAR UM LEVANTE NACIONAL COMO O QUE ESTA OCORRENDO
NESTE MOMENTO? De forma alguma. Se fosse assim, se uma VISITA a um local sagrado
fosse tão provocadora, o que dizer do evento de alguns dias atrás, quando uma multidão de
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palestinos SAQUEOU e DESTRUIU o túmulo de José, em Jericó. Será que visitar um local é
mais grave do que saqueare destruir?

Nunca,na história recente do Oriente Médio, israelenses e palestinos haviam chegado tão
perto da paz. Podemos dizer isto porque nenhum governo israelense jamais chegou a oferecer
concessões tão abrangentes como as do governo Ehud Barak. Como observou o presidente
americano Bill Clinton, durante uma conferência após Camp David, “o primeiro-ministro
israelense, Ehud Barak, tinha oferecido concessões sem precedentes - mais de 90% da
Cisjordânia, uma solução parcial para o problema dos refugiados e a SOBERANIA PALESTINA
sobre os bairros muçulmano e cristão da CIDADE VELHA DE JERUSALÉM”. Isto é
absolutamente perfeito para os palestinos? Não. Mas estas são propostas reais, bastante próximas
das suas reivindicações, e que poderiam ser melhoradasatravés da negociação,

“De nadaadiantou. Arafat voltou de Camp David, em agosto, reivindicando o título de
novo Saladino, o homem que expulsou os infiéis da terra santa no século XIL Imprensa e mídia
palestinas imediatamente começaram a bater os tambores de uma guerra santa contra os judeus,
“pela redenção dos lugares sagrados”.

Arafat é umatragédia colossal para judeus e palestinos. Ele lançou esse surto recente de
violência odiosa numa tentativa de inspirar em todo o mundo árabe e islâmico uma onda de fúria
que desencadeie uma jihad, ou guerra santa, contra os judeus. Quando ouvimos a retórica da
mídia e da imprensa oficial palestinas e dos intelectuais -no mesmo estilo de Arafat-, pouco
surpreende o linchamento cometido em Ramallah. O povo palestino está sufocado e envenenado
pelo ódio cego.

Além do ódio, o que predomina é a contusão. Para saberaté que ponto os palestinos estão
confusos, considere-se a frase dita por seu negociador de alto escalão Hasan Asfour: “Não pode
haver (retomada das) conversações de paz sem um inquérito internacional (sobre a violência mais
recente). Nosso povo não morreu por nada”. Entendi. Esses palestinos morreram para que possa
haver um inquérito internacional sobre as razões pelas quais foram mortos. É triste. Que inversão
total de prioridades!”*

Conclusão
O conflito atual não começou por causa de Ariel Sharon. Ele também não está

continuando por causa da “brutalidade” israelense. Esta guerra está ocorrendo porque Arafat
falhou em cumprir o seu papel de estadista. Ele falhou em tomar as decisões difíceis sobre a paz,
em sentar-se à mesa de negociação e chegar ao “end game”. Todo o mundo sabia que uma
solução negociada não seria perfeita para todos. Tanto os israelenses quanto os palestinos teriam
que ceder grande parte de seus sonhos e aspirações para comportar também um pouquinho dos
sonhos do “outro”.

Só que isto era dificil demais de suportar, difícil demais de explicar aos 3 milhões de
palestinos miseráveis e sofridos, que sempre ouviram sermões sobre o mal dos sionistas e sobre o
momento em que “toda a Palestina será libertada e os judeus jogados ao mar”(Faisal al Husseini).
Chegando próximo ao momento final, Arafat preferiu o caminho fácil: culpar os judeus por todos
os seus males e conclamar a “guerra santa”. Hoje, depois do início do conflito, Aratat está bem
mais fortalecido. Ele conta com o apoio maciço palestino e anda de namoro com o Hamas e
outros grupos extremistas. Se este foi o seu objetivo, então ele o atingiu. No entanto, este
fortalecimento foi obtido à custa de muito sangue, tanto dos judeus e palestinos que estão se
digladiando hoje como dasfuturas gerações. Parabéns Yasser Arafat!
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Aos meus colegas judeus e a quem mais interessar:

Recentemente temos visto na modia umasrrie de notncias sobre a situatnopolntica em Israel. De forma geral, ' a mesma histyria: de um lado, soldadosisraelenses fortemente armados, com caras de malvados, entrincheirados atmnsde barricadas. Do Outro, garotos palestinos atirando pedras, ou portando
bandeiras, ou ainda sendo baleados pelos soldados. Na editno de hoje doEstado de SP (11 de Outubro), vimos umafoto de capa de um "David"0palestino, "refugiado" no Lobano, que girava uma funda e lannava pedrascontra a fronteira israelense.

OR ESTAS אסד 6EST, CLARO QUEM * O VIORIENTE M'DIO!", Com esta srrie de notncias, at! mesmo alguns judeus estro
passando pors'rios questionamentos e chegando a se envergonharde seuslanos com o estado de Israel.

que seja o nosso julgamento (eu pessoalmente estou com), devemoster em mente que a verdade » imensamentedistante do que esta sendo pintado nos jornais.

₪ Eee gre  



 

Por que?

Pois tanto as imagens divulgadas quanto a forma comoelas sto veiculadas sto
tendenciosas para os palestinos.

Para explicar a positno pra-palestina da mndia, devemosfugir das
explicaynes batidas de que o anti-semitismo ' generalizado e que "estto
todos contra n9s” e etc. * bem mais simples do que isto: CRIANAS DE 12
ANOS, TOMANDO TIROS NA CABEA, VENDEM MAIS JORNAIS DO QUE UMA ANLLISE FRIA
SOBRE AS RESPONSABILIDADES DE CADA LADO.Vulgo sensacionalismo.

A tristeza desta histgyria ' que esta forma de coberturalegitima e fortalece
a estrat'gia atual dos palestinos de incentivar os distnrbios violentos,
pois, ironicamente, eles sto os que mais ganham com as mortes. Isto mesmo!
Vamosanalisar a situatno racionalmente: o que Israel ganha ao ter que matar
um jovem queatira coquet'is Molotov? Nada. O que os palestinos ganham ao
ver os jornais do mundorepletos de artigos sobre a sua causa, sempre que um
dos seus martires vai para o Olam Abah? Muito.

(Antes que me chamem de insensovel, devo salientar aqui que a perda de vidas
humanas, sejam elas de arabes ou de judeus, ' um fato terrnvel e que deve
ser evitada ao maximo)

No entanto, a conclusto polntica * a mesma: Arafat e os palestinos estro se
fortalecendo muito com os distnrbios, enquanto Israel esta num "deadiock”
polntico: se se retirar dos postos fortificados, como exigem os
manifestantes, mostrara que a violyncia traz resultados. Se continuar, e
tiver que revidar xs multidyes que atacam os soldados, continuara sendo
pintado como o "Golias" opressor.

Portanto, devemos ter calma e ponderatno quando lemosjornais e revistas ou
assistimos aos noticiarios. Nem tudo o que vemos ocorre da forma como:
mostrado.

Alexandre Ostrowiecki (Nani)
Sto Paulo, 11 de Outubro de 2000

 
 

 



 
 

Comentarista do New York Times imagina como seria um
memorando de Clinton para líder palestino

Thomas L. Friedman

The New York Times

Memorandofictício do presidente Bill Clinton para Yasser Arafat:

"Esta foi uma semana trágica na sua vizinhança e estou certo de que você deve
estar imaginando o que eu estou pensando; por isso, deixe-me contar-lhe. Yasser,
enquanto eu via, pela TV, as notícias sobre toda aquela luta entre palestinos e
israelenses, ocorreu-me um pensamento: "Uau, isso está muito parecido com aquela
Intifada da década de 80.' Mas depois compreendi que há uma grande diferença entre
aquela época e agora - Yitzhak Shamir não é mais o primeiro-ministro de Israel,
oferecendo aos palestinos uma forma de autogoverno no estilo dos conselhos de escolas
secundárias, integrados por estudantes. Não, não, não.

Hoje o primeiro-ministro é Ehud Barak, que lhe ofereceu há seis meses um acordo
que nem euteria imaginado. Ele colocou na mesa uma proposta de conversão de 92%
da Cisjordânia em um Estado palestino. Ele ofereceu uma proposta legítima para lidar
com os refugiados palestinos, com compensação e, até certo ponto, o direito de retorno.

Ele ofereceu, e isso realmente me impressionou, soberania palestina sobre as
áreas muçulmana e cristã da Cidade Velha de Jerusalém e até uma forma de
administração das Nações Unidas sobre o que os judeus chamam de Monte do Templo e

os muçulmanos chamam de Haram al-Sharif. Yasser, é isso o que está na mesa! É
perfeito do seu ponto de vista?

Não. Mas é uma proposta de abertura israelense séria, que uma contra-oferta
palestina séria poderia melhorar? Perfeitamente. E qual foi a sua resposta?

Primeiro você fez uma viagem mágica e misteriosa pelo mundo, para evitar ter de

fazer uma contra-oferta séria, e descobriu que o mundo acha que você deve ocupar-se
do assunto e fazer um acordo com Barak. E agora o seu povo está criando distúrbios
civis como protesto contra umavisita provocativa de Ariel Sharon ao Monte do Templo.

Meu Deus, homem, você não podeficar de olho no prêmio? Quando surge a
oportunidade de criar um Estado palestino e pôr fim à miséria de centenas de milhares de
palestinos, vocês estão aí jogando pedras e exigindo uma investigação internacional
sobre o último tiroteio. Você está maluco?

É claro que Sharon lhe fez uma provocação. Isso porque ele sempre dependeu do
medo e do ódio mútuo para progredir em sua carreira. Será que preciso lembrar-lhe que
uma comissão de inquérito israelense o considerou indiretamente responsável pelo
massacre de homens, mulheres e crianças inocentes nos campos de refugiados de Sabra
e Chatila, em 1982? É isso o que ele é, mas ele não é o primeiro-ministro de Israel!

E quando você o impede de visitar o Monte do Templo, mesmo como provocação,

está enviando aos israelenses a mensagem de que, se aquela área está sob o seu

controle, você decidirá quais são os "bons" israelenses que podem visitá-la e os "maus"

israelenses que não podem. Nada poderia ser mais prejudicial à sua causa.
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Sharon prospera politicamente quando todos vocês se comportam como

amotinados. Mas Sharon se encolhe quando você se empenha na construção de uma

paz real, com um moderado como Barak, e cumpre suas responsabilidades em relação à

segurança - como vinha fazendo.

Então, Yasser, nós sabemos quem é Sharon. E também sabemos quem é Barak. A

minha pergunta é: quem é você? Você é parceiro de Sharon ou parceiro de Barak? Os

dois homens precisam de você para ser bem-sucedidos politicamente.

Se você é parceiro de Sharon, bem, você está liquidado. Na última vez em que

você se envolveu com ele em Beirute, acabou em Túnis. Desta vez, sabe Deus em que

tipo de exílio você iria acabar. Porque, se os israelenses sentirem que todo o Acordo de

Oslo foi apenas um artifício e isso só resultou em palestinos mais bem armados, mais

perto deles, eles os esmagarão - mesmo a um alto custo para si próprios.

Se você é parceiro de Barak poderá acabar em Jerusalém, mas só se fizer uma

contra-oferta séria, por sua conta.

Eu sei, você continua a esperar que os líderes árabes lhe dêem cobertura política

para os acordos difíceis, especialmente sobre Jerusalém. Mas eu lhe disse em Camp

David: “Oslíderes árabes só servem para aplaudi-lo quando você faz alguma coisa

realmente estúpida.' Você é igual a eles? Você é apenas outro Hafez Assad ou Haj Amin

el-Husseini, que vendeu ao seu povo fantasias sobre derrotar os judeus e nada fez? Ou é

um Anuar Sadat, que soube fazer as pazes com dignidade? Eu pensava que o conhecia,

mas não o conheço mais. Isso porque você está sempre dizendo “sim' ao futuro - sem ter

fechado a porta do passado. É hora de escolher. Se tomar uma decisão, telefone-me na

Casa Branca, 202-456-1414.

Mas é melhor ser rápido - porque quando eu mefor, você só receberá sinal de

“ocupado! - e é bom que tenha a resposta: Quem é você?”

 

 
 

 



 

 

OS REFLEXOS NA COMUNIDADEJUDAICA

Segundo o Centro de Estudos Simon Wiesenthal essa é à pior onda de ataques a
Judeuse a propriedades judias desde 1938 NA ALEMANHA NAZISTA!!! Vamos
acordar!!! Naquela época era o anti-semitismo de Estado. Agora as comunidades
estão sendo atacadas em Estados democráticos onde elas sempre pensavam que
estavam seguras ou que Israel era forte ou impediria os ataques, ou viria em seu
socorro. Vamos acordar! Exija medidas de segurança das entidades quefrequenta.
Exija que elas tenham um BINA de 70 reais para que a polícia possa botar as
mãos em quem telefonar para ameaçar! Pense nos ataques do primeiro e-mail e
desse aqui, e veja se a entidade a que você pertence vai se sair bem no mesmo caso
ou se os coquetéis molotov vão entrar pelas janelas e vidraças. Ou então, você
pode pensar: “Ah! Isso está acontecendo lá na Europa e nos EUA, aqui não vai
acontecer.” Lembre-se que a comunidade judaica francesa é muito forte, com 750
mil pessoas, que a inglesa é mais forte ainda com 300 mil pessoas, que a
americana tem nada menos que 6 milhões de pessoas e isso não impede que se
incendeiem sinagogas em Nova York! No Brasil somos uns 120 mil (pelos
cálculos mais otimistas) com 1,5 milhão de muçulmanos.

INCIDENTES ANTI-SEMITAS DE OUTUBRO - ATUALIZAÇÃO

9 DE OUTUBRO - França - Na noite de 9 de outubro houve a tentativa deincendiar a pequena sinagoga de Aix-en-Provence. A porta de entrada foi
incendiada e a porta dos fundos foi danificada numa tentativa de arrombamento.
Ninguém ficou ferido e houve apenas danosno exterior. Um bilhete foi encontrado
contendo slogans nazis e menções a Hitler.

9 DE OUTUBRO - Daguestão — Cartas com ameaças foram presas nas portas das
sinagogas em Mahachkala 6 Buijnaksk. Ascartas, idênticas, ameaçaram que se os
judeus não saíssem das sinagogas às 8 horas em Iom Kipur eles seriam explodidos
junto com elas. j

Vários incidentes anti-semitas ocorreram no Canadá na última semana: vários
judeus, jovens e idosos, foram fisicamente atacados numa estação de metrô, em
Montreal e em Saint Laurent. Adultos e estudantes árabes estiveram envolvidos
nestes incidentes. Várias sinagogas receberam ameaças. As crianças na escola
judaica de St Laurent foram atacadas várias vezes. Slogans anti-semitas foram
pichados em vários locais de Montreal. O cemitário judaico de Laval foi
profanado.

12 DE OUTUBRO - EUA-

A

sinagoga de Riverdale, no Bronx, foi incendiada.

12 DE OUTUBRO- França aproximadamente às 23 horas um coquetel molotov
foi jogado por uma janela na sinagoga liberal de Toulouse. Poucos danos e
nenhum ferido.
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12 DE OUTUBRO - Suíça — A grande sinagoga Sefaradi de Genebra recebeu 6
telefonemas de ameaças aos judeus e dois rabinos também receberam telefonemas
com ameaças.

!2 DE OUTUBRO — Noruega — umacarta foi recebida pelo jornal Dagbladet com
a ameaça de matar vários judeus conhecidos, cujos nomes estavam numalista.

12 DE OUTUBRO- França — 4 árabes muçulmanos ficaram na entrada da rua
Prudon, em Montpelier. Essa área contém o centro comunitário judaico e vários
restaurantes casher. Os 4 gritaram e ameaçaram os judeus que passavam e
entravam na área.

13 DE OUTUBRO - Rússia - Um telefonema anônimo com ameaça de bomba foi
recebido na sinagoga Bolshia Bronyah em Moscou.

13 DE OUTUBRO - Suíça - Um colégio judaico de Genebra recebeu dois
telefonemas com uma mulher dizendo que haveria uma explosão.

13 DE OUTUBRO - França — À tarde, um objeto em chamas foi lançado contra a
sinagoga Splanade, em Estrasburgo.

13 DE OUTUBRO -— Marrocos — 5 jovens que tentaram incendiar a sinagoga de
Meknes foram presos.

13 DE OUTUBRO - França — Durantea noite de 13 para 14, um coquetel molotov
foi jogado contra a sinagoga Meinau, em Estrasburgo.

13 DE OUTUBRO -— Venezuela — durante a noite de 13 para 14, slogans contra
Israel foram pichados numa parede junto com a expressão “Estrela de David =
Suástica”, perto da sinagoga em Porlomar, na Isla Margarita.

14 DE OUTUBRO - Brasil — um telefonema com amieaça de bomba foi recebido
por um clube judaico em Belo Horizonte.

14 DE OUTUBRO - Itália — Slogans abusivos contra judeus foram pichados do
lado de fora do Gueto de Roma,

14 DE OUTUBRO -— EUA - a sucá da sinagoga ortodoxa Or Chaim em St Paul,
Minneapolis, foi incendiada. A parede da sinagoga foi danificada. Slogans
abusivos foram pichados em outra sinagogada cidade.

14 DE OUTUBRO — EUA — Umasinagoga de Skookie, em Chicago, teve a sucá
destruída. Ovos foram jogados e insultos gritados de um carro em movimento.

14 DE OUTUBRO - Inglaterra — durante a noite de 14 para 15, várias janelas da
sinagoga de St John's Wood, em Londres, foram quebradas. As pedras não
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penetraram pois as janelas tem uma tela metálica por dentro. A sinagoga estavavazia e não houveferidos.

14 DE OUTUBRO -— Inglaterra - Uma ameaça de bomba foi recebida pela
sinagoga de Cheatam, em Manchester. Quem ligou disse que uma bomba
explodiria em 15 minutos. A sinagoga foi evacuada, a polícia fez uma busca, mas
nada encontrou.

14 DE OUTUBRO - Austrália - Durante a noite de 14 para 15, um coquetelmolotov foi jogado na sucá de um rabino em Sidney, mas não funcionou e não
houve danos.

15 DE OUTUBRO - França - Um carro estacionado ao lado da sinagoga de
Maghet, em Lion, foi incendiado. Houve danos à sinagoga.

15 DE OUTUBRO- França — Durante 8 noite, um coquetel molotov foi Jogado nasinagoga de Medon, em Paris. Nenhum dano foi causado.

15 DE OUTUBRO- França — O rabino da sinagoga de Estrasburgo foi seguido
por um jovem árabe usando um kefiah. O rabino se refugiou na sinagoga e a
polícia foi chamada.

15 DE OUTUBRO - França - Um jovem árabe ficou defronte à sinagoga deEstrasburgo, brandindo umafaca é ameaçando os frequentadores.

15 DE OUTUBRO - Bélgica - Na manhã do dia 15, 4 coquetéis molotov foram
lançados contra a sinagoga sefaradi em Schaerbeek, bairro de Bruxelas. Poucos
danos foram causados.

15 DE OUTUBRO - Venezuela - Um carro com 3 passageiros parou defronte a
sinagoga Marie Perez em Caracas. Os 3 gritaram: “Malditos judeus — vida longa
para a Palestina!” e foram embora.

15 DE OUTUBRO - EUA - Cartazes pretos foram pendurados na Haba House em
Milwaukee com slogans como: “Mortea Israel e seus aliados”.

15 DE OUTUBRO - EUA - A sucá da sinagoga Adat Israel, em Sanford,
Minnesota, foi incendiada.

16 DE OUTUBRO- Brasil - Um telefonema com ameaça de bomba foi recebido
na Hebraica de SP. Cerca de 5 minutos depois, mais 2 telefonemas idênticos,
aparentemente da mesma pessoa, foram recebidos.

16 DE OUTUBRO- França - Um açougue casher foi incendiado em Toulon por 3
homens mascarados. Eles quebraram

a

vitrine e jogaram coquetéis molotov.
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17 DE OUTUBRO - Austrália - Um telefonema anônimo de ameaça foi recebidopela escola Metzada, em Sidney.

JORNAL MAARIV
- O prédio da Federação Israelita em São Paulo foi evacuado, após ser encontradauma maleta suspeita. Com a ação do GATE, foi descoberto que se tratava de umamala com ferramentas.

- O representante da Agência Judaica na França, Dov Puder, informou que osatentados anti-semitas, que estão agitando a França são os mais fortes desde 1945.

  

 

 



 

 

Thomas L. Friedman
 

º RAMALLAH, Cisjordânia. Eis
um dia na vida de Israel e da
Palestina. Cheguei a Jerusa-
lém vindo de Hong Kong, às
5h. O táxi me deixou na porta
do Hotel Rei Davi. O lobbyes-
tá completamente escuro e
vazio. Nenhuma alma, ne-
nhum funcionário, nem um
rato. “Olá!” grito no escuro,
imaginando se meu agente de
viagens estava enganadoe o
hotel fora fechado. Finalmen-
te um funcionário aparece. O
hotel dispensou a maior par-
te dos empregados porque o
turismona região está morto.
“Sou o único aqui?” pergunto.
O empregado apenasri.
Na manhã seguinte dirijo-

me para Ramallah com um
amigo jornalista palestino.
Quando chegamosà entrada
da cidade, encontramos um
conflito. Soldados israelen-
ses protegem-se atrás de car-
ros de combate, enquanto

imagens na mídia e geram
pressão sobre Israel,

Esta guerra doentia mos-
trou algumas verdades. Pri-
meiro: a propaganda israelen-
se de que os palestinos se au-
togovernam na Cisjordânia
não é correta. É verdade que
os palestinos controlam suas
cidades, mas Israel controla
as estradas queligam as cida-
des e, logo, seus movimentos.
O confisco de terras palesti-
nas para mais assentamentos
israelenses continua até o dia
de hoje — sete anos após os
Acordos de Oslo. Não existe
esperança de paz para a re-
gião sem um Estado palestino
em Gaza e na Cisjordânia.

Segundo: pensar que os pa-
lestinos estão irados apenas
com os assentamentos tam-
bém não é verdade. Converse
com os adolescentes, Sua re-
volta não é apenas com as co-
lônias, mas com Israel. A
maior parte dos palestinos
não aceita que judeus tenham

atiram bombas de gás lacri-
mogêneo e balas de borracha
e de verdade contra jovens
palestinos. Estes arremes-
sam pedras e pedaços de
mármore protegidos por uma
pilha de carros queimados.
Atrás deles, cinco ambulãân-
cias estão estacionadas.
Quando um palestino é atin-
gido, a ambulância o leva em
disparada até um hospital,
como um gladiador romano
retirado da arena. Ao fundo,
300 palestinos de várias ida-
des apenas observam a ce-
na,
Damosa volta e passamos

a ver o conflito do lado pales-
tino. Logo depois de chegar-
mos, uma bala atinge uma
menina na perna, que é leva-
da para a ambulância. Jovens
vestindo jaquetas de couro e
armados com rifles automáti-
cos — parecendo figurantes
do filme “West Beirut” — ati-
ram nos soldados. No topo de
um prédio, uma equipe da TV

os *

direito a estar aqui. Por esta
razão, nenhum Estado,pales-
tino a ser criado deverá ter .
permissão para tér armamen-
tos pesados. Se os palestinos '
os tivessem hoje, seus extre-
mistas os estariam usando
contra Tel Aviv. Esta guerra é
também uma revolta dos jo-
vens contra a tirania corrupta
de Yasser Arafat, que desviou
a ira deles para Israel para
afastá-la de si mesmo,
Os dois lados tentam a paz,

mas querem manter seus mais
caros mitos. Para Israel é a'no-
ção de que poderá conservar
os assentamentos. Para os pa-
lestinos, de que poderãoter a
terra de volta mantendoa re-
jeição a Israel, Este mais:re-
cente conflito atingiu ambas
asilusões,.e as negociações
deveriam ser retomadas ape-
nas quando as partes admitis-
sem isto para si mesmas.
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AlJazira, do Qatar, transmite
a cena ao vivo para o mundo
árabe, Dobrando a esquina,
idosos fumam narguilé, sem
dar atenção ao conflito.
Você se sente assistindo a

um modernoritual de sacrifí-
cio. Os palestinos parecem
não ter escrúpulos de colo-
car seus jovensnalinha deti-
ro, e os soldadosisraelenses
não parecem ter escrúpulos
em atirar.
Vamos para o Hospital de

Ramallah. As 20 pessoas na
emergência vêem os rapazes
serem trazidos. O clima é uma
mistura de orgulho e terror,
Um jovem deitado numa maca
parecefeliz por ter sido balea-
do e ter sobrevivido. O rapaz
seguinte não foi tão feliz: foi
atingido no rosto e no peito.
Os médicos cortam suas rou-
pas, sob os olhares dos pa-
cientes. Mais ambulâncias
chegam, mais mártires. Feri-
dos são bons, mas mártires
são melhores porque viram

O GLOBO — 01/11/2000

  

 
 


