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A OLP NO LÍBANO
Desde a sua origem no século XVI, o Libano sempre foi

uma miscelânea de comunidades religiosas, maronitas, cristãs

greco-ortodoxos e greco—católicos, muçulmanos sunitas e

xiitas, drusos, armênios e outros, muitos dos quais primeiro
chegaram àquele país montanhoso como refugiados escapando
da perseguição religiosa em qualquer outra parte da região. As

vezes, irrompiam choques inter-facções, mas por longos pe-

riodos as comunidades mulçumanas, cristãs e drusas do Liba-

no conseguiam manter a paz comunal. Em décadas recentes,

o pais serviu como um exemplo raro, no Oriente Médio, de

prosperidade econômica, progresso cultural, liberdade pessoal
e paz de facto com seus vizinhos, incluindo Israel. ■■

Na década de 1970, entretanto, o Libano foi transforma-

do em um pesadelo de disputa interna, com 60 a 100 mil mor-

tos em sete anos, centenas de milhares de deslocados e exten-

'sas áreas devastadas. Simultaneamente tornou-se também o

centro para o terrorismo internacional, um instrumento nas

rivalidades inter-árabes e uma base para ataques à população
civil de Israel. Desde 1976, a maior parte do Líbano esteve sob

o controle de forças estrangeiras, — a Síria e o "estado" de

facto da assim denominada Organização de Libertação da Pa-

lestina (OLP).
Estes desfechos corrosivos podem ser atribuídos a um

agente catalisador, a OLP. Começando em 1968, aquela organi-
zação terrorista, com apoio ativo da União Soviética, Síria e

outros países árabes radicais, abrigou-se no Libano, minando o

governo daquele pais, provocando lutas inter—comunais e apro-
veitando o território libanês para antecipar o seu propósito
principal, que é a destruição do Estado de Israel.

A reação popular contra a OLP eventualmente espalhou-
se às principais comunidades religiosas do Libano. Hoje, se-

guindo-se à Operação Paz para a Galiléia, de Israel, prevalece a

esperança difundida de que a sorte do pais mudou e que o bem

conhecido pragmatismo e iniciativa libaneses terão livre con-

trole para restabelecer a prosperidade anterior do pais, talvez

permitindo-lhe tornar—se o segundo pais árabe a fazer a paz

com Israel.

A BASE HISTÓRICA

Os fundadores da moderna República do Líbano, procla-
mada em 1926, independente em 1943, criaram intencional-

mente um sistema cuidadosamente equilibrado de governo e

instituições nacionais, incluindo um exército de apenas 18 mil

homens, a fim de preservar as diferentes influências de suas

comunidades politicas e étnicas. A autoridade do regime liba-

nês se originou não de uma capacidade de aplicar as suas deci-

sões, mas, antes, de sua perícia em chegar a acordos de conces-

são e manutenção de delicado equilíbrio inter-étnico e religio-
so. Mais ainda, seu funcionamento efetivo dependia primaria-
mente da boa vontade dos vários grupos sujeitos à sua autori-
dade.

No inicio da década de 1970, os líderes da comunidade

muçulmana libanesa, cujas fileiras haviam crescido pelo influ-
xo de árabes palestinos, começaram a buscar uma força politi—
ca de maior destaque, ainda que, ao mesmo tempo, fossem

cuidadosos em não minar o sistema governamental. Esta coa-

ção, entretanto, não se aplicou à OLP, que estava então se im-

pondo à população libanesa nativa.

Como parte da expansão da OLP durante a segunda me-

tade da década de 1960, suas várias facções procuraram bases

de operação ao longo das fronteiras de Israel. As restrições im-

postas às atividades da OLP pelo Egito e Síria, assim como a

expulsão da organização da Jordânia em 1971 levou ao estabe-

lecimento de uma base independente no Libano, da maior im-

portância. A atividade terrorista incontrolada seria uma amea-

ça à autoridade soberana mesmo do mais forte dos regimes: no

Líbano, a transgressão da OLP demonstrou ser catastrófica.

O ENTRINCHEIRAMENTO DA OLP

Quando a OLP começou a estabelecer as suas bases no

Líbano em 1968, o governo libanês, sob forte pressão dos

outros estados árabes, concordou em permitir a OLP que o

fizesse em uma área definida no Sul do Libano, junto à fron-

teira com Israel. Dentro de poucos mêses, a OLP excedeu estas

limitações, e os esforços para refrear suas atividades levaram a

choques com o exército libanês. A forte pressão sobre o gover-

no libanês por diversos estados árabes, seguiram-se: a Síria fe-

chou a sua fronteira com o Líbano e infiltrou tanto terroristas

como armas através da mesma; ■■ Iraque impôs sanções econô-

micas; e o Presidente Nasser do Egito coagiu o Líbano a assinar

o Acordo do Cairo de 1969, conferindo os direitos extra-terri—

toriais da OLP dentro dos campos de refugiados palestinos no

Libano e um grau de liberdade para efetuar operações terroris-

. tas contra Israel, partindo de território libanês.

A OLP usou estas concessões para expandir a sua base

no pais e, seguindo sua expulsão final da Jordânia em 1971,
o Líbano se tornou sua principal base de operações contra ls—

rael. Na medida em que a presença armada da OLP cresceu nas

cidades e aldeias libanesas, acompanhada pelo crescente des—

conforto a população local, o governo tentou limitar as ativida-

des da OLP, resultando novamente em choques com o exército.

A Sl'ria logo escalonou a sua intervenção em nome da

OLP, despachando unidades da facção terrorista As-Saiqa, con-

trolada pela Sr'ria, ao Líbano e ameaçando tomar medidas adi-

cionais. O governo libanês foi forçado a recuar e em maio de

1973 assinou o Acordo de Melkart, dando à OLP um grau ain—

da maior de liberdade do que a que lhe fora concedida pelo Acor-

do do Cairo de 1969. Enquanto designados a limitar o alcance

da atividade da OLP no Líbano, estes acordos, na prática, conti—

nham as sementes do conflito interno. Dando uma aparência
de legitimização à expansão contínua dos direitos extra-terri—

toriais da OLP, eles serviram como um catalisador para o de-

senvolvimento de um “estado dentro de um estado". Em tro—

ca, isto levou a um envolvimento maior da OLP em questões li-

banesas locais e colocou desafios crescentes à autoridade do

governo central. Resultou uma polarização da sociedade liba-

nesa, tornando o confronto militar virtualmente inevitável.

Uma lição aprendida pela OLP, pela Sua experiência mal-

sucedida na Jordânia, era a necessidade de cultivar laços inti—

mos com elementos locais para ganhar acesso aos centros do

poder e influência. Assim, no Líbano, a OLP criou uma rede

extensiva de relacionamento entre as comunidades nativas,

principalmente com elementos de esquerda, resultando no

estabelecimento, em 1972, da "Frente de Assistência Árabe"
liderada por Kamal Jumblatt. Concomitantemente, a OLP

formou por si própria um número de grupos esquerdistas, para

servir como organizações de frente para promover seus interes-

ses. Tal apoio local elevou o status da OLP no Ll'bano, propor-
cionando legitimação para as suas atividades e apoiando a sua

luta por maiores direitos em várias partes do pais.
A formação desta coalisão da OLP esquerdista transtor-

nou o delicado equilibrio interno do poder no Ll'bano, através

do aumento substancial da influência da Esquerda e da radica-

lização da população muçulmana. Ao mesmo tempo, a OLP

começou a treinar e armar grupos esquerdistas locais. O resul-

tado final foi que segmentos da comunidade muçulmana co-

meçaram a ver a OLP como aliado potencial contra os cristãos,
com o propósito de acabar com o dominio cristão e de con-

centrar toda a autoridade nas mãos de uma coalisão muçulma-
na-OLP.

A comunidade cristã, por seu lado, sentia a própria exis—

tência ameaçada pelo poder e militância muçulmana—esquerdis-
tas crescentes, a expansão do controle da OLP sobre território

libanês e a impotência crescente do governo libanês. Sua rea-

ção foi começar a se organizar militarmente.
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NORTE DO LI'BANO — predominantemen-
te Sunita (Tripoli), Grego-Ortodoxos, Maro-

nitas)

NORTE DO MONTE DO LI'BANO — Prin-

cipalmente Maronitas e Grego-Ortodoxos

SUL DO MONTE LI'BANO — Maronitas e

Drusos

SUL DO LI'BANO - Principalmente xiitas,

alguns cristãos, drusos em Hatzbaya

BEKA'A — Predominantememe x'iitas, gre-

go—catõlicos em Zahle

BEI RUTE — Sunitas, xiitas, Maronitas e ou-

tros cristãos.



0 Conflito Armado interno

Os tiros iniciais inflamando as hostilidades armadas no

Líbano foram disparados em 13/41975, quando o veterano

lider cristão, Pierre Gemayel, e seus guarda-costas foram ata-

cados em Beirute Oriental. Quatro membros da comitiva fo-
ram mortos. Os partidários de Gemayel revidaram matando
22 membros da OLP. O ciclo de violência logo atingiu propor—
ções guerreiras, nas quais 60 a 80 mil pessoas foram mortas

durante o ano e meio seguinte.
As forças cristãs, que no inicio combateram a OLP e

aliados sozinhas, foram mais tarde acompanhadas por ele-
mentos do exército libanês. A OLP, entretanto, permaneceu
sendo o elemento dominante na aliança OLP-esquerdista atra-

vés da luta, com apenas uma participação mínima de lideres
muçulmanos locais.

No decorrer do conflito, a OLP gradualmente expandiu
as fronteiras de seu “estado" e começou a se entrincheirar no

seio do território cristão. A Síria interveio novamente envian-
do forças expedicionárias de sua própria organização terroris—
ta, “As Saika", e o "Exército de Libertação Palestino". Tam-
bém infiltrou no Líbano soldados sírios disfarçados de mém-
bros da OLP, para manipular eventos, a fim de tornar tanto o

Líbano como a OLP mais dependentes da boa contade e in-
fluência síria. A Síria foi assim capaz, em fevereiro de 1976,
de compelir o Presidente libanês Suleiman Franjieh a expedir
um documento, conhecido como “Reformas de Franjieh", que
procurava acabar a luta, com base numa representação muçul-
mana ampliada no governo, às expensas dos cristãos.

A OLP e seus aliados, percebendo a vitória, rejeitaram as

propostas de Franjieh e continuaram a lutar. Os apuros dos
cristãos tornaram-se desesperadores e o perigo de sua subjuga-
ção completa tornou-se cada vez mais iminente. Paradoxal-
mente, a Síria então percebeu que seus próprios interesses se-

riam colocados em perigo se a OLP viesse a dominar o Líbano,
0 que levou à entrada aberta de tropas sirias no Líbano, em ju-
nho de 1976 e a choques sangrentos entre eles e a OLP.

Com esta invasão, a Síria estava antecipando uma anti—
ga ambição, de estender a sua hegemonia sobre o Líbano, que
ela sempre considerou uma parte da “Grande Síria". (De fato,
por este motivo, a Síria nunca estabeleceu relações diplomáti-
cas com o Líbano). As ambições da Síria no Líbano são de
conhecimento público, como exemplificado pela seguinte de-
claração do Ministro das Relações Exteriores, Abdel Halim
Khaddam, citado em An—Nahar (Beirute, 8/1/76):

”0 Libano e' parte da Síria. Nós nos oporemos a qual-
quer tentativa de separatismo e recuperaremos o Líbano
junto com suas montanhas e áreas costeiras..."
Quando as hostilidades terminaram temporariamente no

outono de 1976, era aparente que o Líbano havia deixado de
existir como uma entidade nacional unificada. Seu exército fo-
ra deixado em completa desordem, e seu território soberano
havia sido dividido entre as partes combatentes. A OLP havia
ganho o controle da maior parte do Sul do Líbano. Áreas ain-
da maiores eram dominadas pelos sírios, cuja presença havia
recebido uma aparência tardia de legitimidade no âmbito da
"Força Árabe de Dissuasão“ estabelecida pela Liga Árabe em

outubro. A Arábia Saudita e uns outros poucos países mem-

bros enviaram pequenos contingentes para esta força, mas estas
foram retiradas em 1978.

As condições no Libano foram descritas pelo embaixa-
dor libanês junto às Nações Unidas, Edouard Ghorra, quando
ele protestou à Assembléia Geral, em 14/10/76, dizendo que
os palestinos tinham.

“transformado a maior parte, se não todos os campos de

refugiados, em bastiões militares em torno de nossas

maiores cidades... Mais ainda, criminosos comuns fugin-
do da justiça libanesa encontravam abrigo e proteção nos

campos... Elementos palestinos, pertencendo a várias or-

ganizações que se separaram, recorriam a sequestros de
libaneses e, algumas vezes, de estrangeiros, mantendo—os
prisioneiros, interrogando-os e até os matando, por ve-

zes... Eles cometeram toda sorte de crimes no Líbano e

também escaparam à justiça libanesa na proteção dos

campos. Contrabandearam mercadorias para o Líbano e

as vendiam abertamente em nossas ruas. Foram tão lon-

ge, a ponto de exigir dinheiro de proteção de muitos in-

dividuos e proprietários de prédios e fábricas situados
nas vizinhanças de seus campos."

Continuação dos Conflitos Internos

Apesar da presença da assim chamada "Força de Dissua—

ção", a luta nunca cessou realmente. Grupos locais árabes e

muçulmanos usavam o Li'bano devastado como solo de repre-
sentação para suas lutas privadas. Por exemplo, milícias apoia-
das pelos iraquianos e sírios trocavam bombas, assassínios e

ataques de rua em Tripoli, Beirute e sul do Líbano. Em 1980,
durante os mêses que precederam à guerra Irã-Iraque, cerca de
200 pessoas foram mortas em lutas de rua entre grupos repre-
sentantes deste dois paises no Líbano.

Membros amedrontados de todos os grupos religiosos
sentiam-se compelidos a se armaram; seguiu—se uma extensa

corrida armamenti'cia. Centenas de milhares fugiram de suas

casas quando um assalto à segurança de sua vida diária era se—

guido de outros, deixando um legado de amargura e vingança.
Os principais beneficiários do caos resultante eram a Síria e a

OLP.

De acordo com William W. Haddad, escrevendo na revis—
ta americana “Current History", de janeiro de 1982, cerca de
100 grupos estavam lutando pelo poder no Líbano, metade
dos quais apoiados pelas suas próprias milícias, cuja força va-

riava de uma poucas dúzias a diversos milhares de combaten-
tes. Ele escreveu:

"

O Presidente não controla o seu palácio; o governo
nem mesmo controla os seus gabinetes. Em que outro

pais assassinos bloqueariam o carro de um Primeiro Mi-
nistro e confiscariam as armas de seus guarda—costas com

impunidade7... Fala-se geralmente de Beirute como sen-

do dividida em leste e oeste, mas isto é apenas parte da
história. A aliança esquerdista, por exemplo, que contro-
la Beirute Ocidental, está ela própria dividida em inúme—
ras facções."
M. Viorst, no semanário americano ”The Nation", de

10/10/81, descreveu a situação deste modo:
"Cada um destes grupos cercou um setor de Beirute Oci-
dental... Algumas vezes novos grupos são formados pro—
fessando alguma ideologia eclética. O sangue de circuns-
tantes e participantes e derramado indiscriminadamente
em encontros que poucos estranhos podem esperar en-

tender algum dia. Raramente passa-se uma hora em Bei-
rute sem que se ouça o disparo das armas em algum lu-
gar."
Em 1979, de acordo com os números da polícia libanesa

citados por Nicholas Tatro (A.P., 1/1/1981), 990 pessoas fo-
ram mortas, em 1980, foram 2.183 mortos e 6.815 feridos. Es-
tatisticas libanesas oficiais publicadas em An-Nahar, em

4/1/82, indicam 1.498 mortos em 1981, com apenas 15% des-
te número sendo aqueles mortos nas batalhas de julho entre os

terroristas da OLP e israel, antes que o cessar-fogo de Habib
entrasse em vigor no final daquele mês. Em 2/6/82, 0 mesmo

jornal informou que 155 pessoas haviam sido mortas, apenas
durante o mês de maio de 1982, o período imediatamente an—

terior a Operação Paz para a Galiléia de Israel. Dada a falta de
acesso do governo libanês à maioria das partes do pais, é razoá-
vel supor que os números reais fossem até mesmo mais eleva—
dos.

A Síria começou a sua ocupação no Líbano combatendo
a OLP, mas as relações entre ambos melhoraram gradualmente,
à medida que o processo de paz egipcio-israelense foi progre-
dindo, a partir de 1978. A "ameaça" de paz, que privaria a
OLP de sua razão de ser, trouxe estes dois elementos a uma

aliança rejeicionista fraternal. Desde aquela época, a Síria não
só abandonou os seus esforços para reduzir o controle da OLP
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sobre o Libano, mas também ajudou aquela organização a se
entrincheirar mais. Assim, quando a Síria recuou em janeiro de
1980 da faixa costeira entre Beirute e Sidon, transferiu o con—

trole da área a OLP e não ao exército libanês. Subseqiiente-
mente forneceu a OLP dúzias de tanques e em abril de 1982,
entrou em um acordo de cooperação com a facção Fatah da
OLP.

A OLP, Estado dentro de um Estado

0 estado de facto da OLP no Libano estendeu-se de Bei-
rute Ocidental, no norte, ao bolsão de Tiro no sul, e do Mar
Mediterrâneo, no oeste, à fronteira síria, a leste. Dentro desta
área a OLP operou como um poder soberano em quase todos os

aspectos. Em desafio aos muitos acordos que havia assinado, a
OLP desprezou as autoridades libanesas e rejeitou a jurisdição
libanesa sobre esta área. Seu controle independente foi mani-
festado das seguintes maneiras:

— A OLP mantinha no Líbano uma força bem organiza-
da de cerca de 15 a 20 mil homens, fortemente armados, com
armas as mais variadas, incluindo tanques e artilharia, recebi-
dos principalmente da União Soviética, Síria e Li'bia. Sua prin-
cipal fonte de apoio econômico era a Arábia Saudita.

— A OLP suplantou o sistema legal existente com sua

própria rede de cortes. Em 28/6/80, a agência Reuters infor-
mou que um dos "condenados" havia sido executado publica»
mente no sul do Libano, “como um aviso e um exemplo", por
”inflingir danos às massas".

— A OLP converteu as operações de refugiados da ONU
no Libano em uma base ramificada de atividade terrorista. 0
jornal "New York Times" informou em 30/6/82 que o “exér—
cito de Israel encontrou amplos esconderijos de armas noss
campos de refugiados palestinos e em escolas mantidas pela
Agência de Trabalho e Assistência das Nações Unidas
(UNRWA)." Johan |. Holm, da Univesidade de Bryne, na No-
ruega, escreveu ao jornal "The Jerusalem Post” em 18/7/82:

"Eu próprio visitei esta escola da UNRWA (em Siblin)
em 5 de julho... lnspecionei as salas dos alunos e verifi-
quei que estavam cheias de granadas de mão, armas, uni—
formes, manuais militares, propaganda da OLP e posters
mostrando a solução final do problema palestino: a abo—
lição de Israel (no mapa).
— A OLP operava uma estação de rádio em Beirute Oci-

dental, que informava sobre as suas atividades e regularmente
transmitia mensagens em código aos seus membros no campo.Também estabeleceu em Beirute Ocidental, que servia como a
“capital" do estado de facto da OLP, numerosos quarteis onde
produzia suas publicações, mantinha reuniões e publicava dire-
tivas e declarações oficiais.

— A OLP trouxe ao Libano individuos e grupos, sem re—
ceber autorização para tanto do governo libanês. Em abril de
1980, por exemplo, uma delegação de 40 parlamentares do
Brasil foi recepcionada pela OLP, em contravenção às direti—
vas explicitas do governo. Similarmente, em janeiro de 1980, a
OLP ajudou o Ayatollah Muhammad Montazari e um grupo de
voluntários iranianos a burlar as barreiras estabelecidas pelas
autoridades libanesas para evitar a sua entrada no país, apesar
da ampla oposição pública a sua visita.

—- Em foros inter—árabes, a OLP se conduziu como se fos—
se ■■ governante soberano do sul do Líbano. Em 6/9/80 a Rá-
dio Beirute informou que o governo libanês havia submetido
um protesto à Liga Árabe contra a iniciativa da OLP de convo-
car uma reunião do Conselho de Defesa Arabe para discutir a si-
tuação no sul do Libano.

— A OLP transformou o seu ”estado" no sul do Líbano
em um centro de terror internacional, treinando muitos mem-
bros de grupos subversivos de todo o mundo.

— A OLP, com assiStência síria, controlava a maior parte
dos noticiários emitidos de Beirute, que durante muito tempo
havia sido o centro de comunicações para a cobertura da midia
internacional sobre o mundo árabe. Um retrato positivo da
imagem da OLP no exterior por correspondentes residentes e

visitantes, foi reforçado, por um lado, proporcionando excur-
sões a locais que valem noticia, guiados por porta—vozes da
OLP e "proteção" da OLP contra elementos "perigosos", e,
por outro lado, por intimidação terrorista e assassinato. Por
exemplo, no inicio de 1981, cinco jornalistas americanos —— 2
da equipe do "New York Times", um do “Washington Post",
outro do "Newsweek" e um fotógrafo da AP — foram seques—
trados e retidos por homens armados pertencentes ao comando
geral da Frante Popular para a Libertação da Palestina, um dos
componentes da OLP. Eles foram liberados apenas depois de
receberem ameaças bem claras às suas vidas, e somente com a

condição de que seus empregadores não registrassem seus se-

qúestros, o que não fizeram por 6 mêses (”The New Republic".,
10/3/82.). Em julho de 1981, um correspondente do "Britsh
Observer" ("Daily Telegraph", ,)■7/8■`/15■ um jornalista do jor-
nal libanês "A'Liwa'a" ("AP", 30/7/81) e Sean Toolan, mem-
bro da equipe da TV "ABC", que haviam ajudado a preparar
um programa especial sobre o terrorismo da OLP, foram todos
mortos em Beirute. Estes seguiram os assassinatos anteriores de
Salim A-Luzi, do jornal libanês de Londres "Al-Hawadeth", e

Riyadh Taha, presidente da Associação dos Jornalistas Libane—
ses.

A OLP não tinha interesse em uma solução para a crise
libanesa que envolveria uma restrição da independência do
“estado da OLP". Esta era crucial para a OLP, porqueb sul do
Líbano era o único lugar no qual ela poderia continuar as suas
atividades de organização, militares e políticas, e assim promo—
ver as suas conquistas diplomáticas e manobrabilidade.

Para salvaguardar o seu status no sul do Líbano, a OLP
categoricamente rejeitou todos os esforços do governo liba'
nês para introduzir unidades do exército libanês na área do
"estado da OLP". O pessoal de segurança que havia obtido per-
missão para servir simbolicamente em Beirute Ocidental e
Sidon era continuamente molestado pela OLP e seus aliados de
esquerda.

Oposição libanesa à OLP

Através do isolamento da comunidade cristã e da distor-
ção de sua imagem e metas, a OLP conseguiu combater as

ameaças cristãs ao seu status no Líbano. Os cristãos foram es-

tigmatizados como isolacionistas, traidores, de direita, fascis—
tas, anti-árabes e colaboradores com israel. Contatos com ”de-
res cristãos ou uma expressão de apoio a eles, por lideres mu—

çulmanos, eram violentamente reprimidos.
Por anos a OLP suprimiu a oposição da população mu-

çulmana libanesa contra o "estado da OLP", através de subor-
no, chantagem, ameaças e várias formas de violência física. En-
tre os muçulmanos sunistas, a oposição frequentemente era ex-
pressa através de greves e apelos para um retorno da autoridade
libanesa. Em mêses recentes, grupos sunitas armados repetida-
mente entraram em choque com grupos de esquerda pró-sírios
em Tripoli, resultando em um grande número de mortos e fe—
ridos.

A comunidade xiita, o maior grupo muçulmano do Li'ba-
no, que havia sofrido sob a ocupação da OLP, ainda antes dos
sunistas, transformou a resistência passiva em resistência ativa.
Eles reabilitaram sua organização militar "Al—Amal" e os cho-
ques violentos com a OLP tornaram—se uma ocorrência quasediária. A mudança xiita para resistência ativa foi aparentemen—
te estimulada pela tomada do Irã por Khomeini, que lhes deu
uma maior sensação de orgulho e auto—confiança. Entretanto,
tentativas de aliciar o apoio ativo do Irã contra a OLP fracassa-
ram, por causa do desejo iraniano de preservar os seus laçosintimos com a OLP, um de seus poucos aliados no mundo ára—
be.

Como membros da camada socioeconômica mais baixa
da população do sul do Líbano, os xiitas estavam, de inicio,
receptivos às reivindicações retóricas da OLP, de serem a voz
das massas oprimidas e estavam inclinados a se aliar à OLP co-
mo um passo tático em favor da melhoria de sua posição étniv
(:o-politica. Consequentemente, receberam armas e equipamen-
tos da OLP.



Quando a OLP consolidou a sua posição no sul e intensi-

ficou os seus ataques contra Israel a partir do território libanês,

entretanto, esta aliança começou a se desintegrar. A OLP usou

campos de refugiados fora de Sidon e Tiro para tomar o con-

trole daquelas cidades predominantemente xiitas, suplantando
as autoridades locais e estendendo uma rede de extorsão.

A perseguição de civis, incluindo expulsão de seus lares

para dar lugar a bases da OLP e depósitos de armas, era um lu-

gar comum. Um exemplo deste tormento foi o de membros da

União de Pescadores de Sidon, repetidamente alvejados por

atiradores costeiros pertencentes a grupos da OLP ou ao ”Mo»

vimento Nacional" de esquerda.
Durante a década de 1970, cerca de 300 mil xiitas foram

forçados a fugir de suas casas e trabalho no sul do Líbano.

Uma igreja em Damur que a OLP usou

como garagem, depósito de armas e

prática de tiro ao alvo.

(Um movimento maciço em direção ao sul começou depo'
que Israel penetrou na área e a limpou dos terroristas.) Eles ■■

comprimiam nas áreas muçulmanas de Beirute, onde uma vc

mais foram submetidos a tormentos e intimidação dos balua

tes da OLP na capital. Líderes xiitas imploraram à OLP pe

não utilizar as suas cidades e aldeias para ataques contra Isra-

com quem não tinham motivo de disputa. Muhamrr.

Chaddar, um líder da "Amal" (a milícia xiita) no sul, diz

em Sidon em julho de 1980:

"'Nós pedimos aos palestinos para não abrir fogo a pa

de áreas residenciais. 0 lugar de um posto de comand

no ermo... Não podemos concordar com que os pale
nos tomem a nossa terra e o nosso país... Lutaremos

ra libertar a nossa nação."
No outono de 1981, a luta entre os dois grupos come-

a tomar conta de todo o sul do Líbano. Em 16/5/82, de a,

do com um relato de 21/5 do correspondente da "AP", Nic

las Tatro, uma única batalha em Sidon resultou na destru,

de 57 lojas e estragos em 30 outras, totalizando 20 milhõef

dolares de prejuízo. (Fotos desta área dizimada foram mais

de apresentadas falsamente em relatórios da imprensa, com

do causados por bombardeio israelense).

No final de maio de 1982, os choques OLP-Amal est

deram-se a Beirute. Na pior luta na cidade em um ano, de ac

do com uma reportagem de 18 de maio, pelo corresponde
John Kifner do "The New York Times", "uma noite de a'

lharia e fogo de barragem de foguetes deixou cerca de 50 mo

tos."

A desilusão xiita estava completa agora. Karn:

Al—As'ad, 0 presidente xiita do parlamento libanês, disse à T'x

libanesa em 16/2/82, que não havia qualquer justificativa pau

a adesão continuada ao Acordo do Cairo de 1969. A presenca

militar da OLP no sul, enfatizou ele, deveria terminar. Seu rival

tradicional, o líder do “Amal", Nabih Berry, que havia repeti-

damente tentado consertar a brecha com a OLP, proclamo:
seu ressentimento para com a OLP em 30/7/81 (Rádio Mon

Carlo). O diário jordaniano "Ar—Rai" informou, em 20/4/E

até que “Amal" havia feito contato com as forças cristãs e co

0 Major Sa'ad Haddad, comandante das tropas do Líbano *.

vre no sul. Em uma entrevista à imprensa em 28/6/82, &

Nabatiye, os chefes da "Amal" declararam que impediriam
forças sírias ou da OLP de voltarem. Além disto, eles dissera

que aceitavam a expulsão daquelas forças pelo Exército de D—

fesa de Israel e haviam ordenado aos seus membros que entre

gassem aos israelenses quaisquer terroristas descobertos na re

gião,

Para contrabalançar a hostilidade crescente do povo liba

nês, líderes da OLP, de tempos em tempos, emitiam declara

Ções, com grande alarde, de sua intenção de abandonar várias

cidades. Entretanto, estas promessas ou não eram executa-

das ou eram imediatamente revertidas após a sua implemente
ção. 0 resultado era que a imprensa libanesa e o público pas-

saram a ver com desdém estes pronunciamentos, assim como

os que declaravam o respeito da OLP pela soberania libanesa &

sua integridade territorial.

A OLP também prometeu repetidamente acabar os seu:

ataques a Israel a partir do Libano. O comunicada emitido nr

final da conferência árabe da Tunísia, por exemplo, conforrr-

citado por “Al—Anwar" (Beirute, 18/11/79), afirmava q...

“foi trazido à atenção da conferência, que a OLP estava

abstendo de conduzir atividades armadas a partir do sul (

Líbano e de emitir comunicados no Líbano de ações nos ter

tórios ocupados". Igualmente, em uma entrevista com ojo
nal libanês “An—Nahar", de 30/9/1979, Yasser Arafat, chefe

da OLP, declarou: "A OLP não conduziu uma única ação mi-

litar a partir da fronteira libanesa desde o desdobramento da

Unifil", e Abu lyad, vice de Arafat na facção Fatah da OLP

declarou em uma entrevista com "As—Safir'

(Beirute, 18/11/79: ”Anunciamos no passado e hoje que nãc

agiremos a partir da fronteira libanesa"). Estes comunicado.
demonstraram ser totalmente infundados.



Escala terrorista: Operação Litani

Mesmo antes de ter sido expulsa da Jordânia no final de

1970, a OLP havia começado a usar o Libano como uma base

para ataques terroristas contra Israel. Por exemplo, 9 crianças
israelenses e 3 de seus professores foram mortos num ônibus
escolar perto do Kibutz Bar'am em maio de 1970. Os ataques
e tentativas de infiltração multiplicaram-se nos anos que se

seguiram, especialmente com a calmaria no conflito interno Ii-
banês no final de 1976, que permitiu a OLP voltar toda a sua

atenção à fronteira israelense. Patrulhas israelenses de fron—
teira frustavam a maior parte destes esforços, mas a

pequena porcentagem que foi bem sucedida cobrou pesados
tributos, inclusive o ataque de Maalot, em maio de 1974, no

qual 24 civis, a maioria alunos da escola local, foram mortos e

19 foram feridos, e o massacre na estrada costeira em 1978,
que ceifou as vidas de 35 civis. -

Os ataques terroristas aumentaram em tal intensidade,
que, em março de 1978, o governo de Israel montou a Opera-
ção Litani, uma expedição militar no sul do Líbano, cujo pro-
pósito era acabar com as bases da OLP na área e restaurar a se-

gurança e a vida normal na região norte de Israel.

Desdobramento da Unifil

No início desta operação, o Conselho de Segurança das
Nações Unidas decidiu em 19/3/78, pelas Resoluções 425 e

426, estabelecer a Força lnterina das Nações Unidas no Li'ba—
no (Unifil).

Esta força foi encarregada de um mandato triplo:
1) ”de confirmar o recuo das forças israelenses" do sul

do Libano;
2) "de restaurar a paz e a segurança internacionais e de

assistir ao governo do Líbano no asseguramento do
retorno de sua autoridade efetiva na área";

3) "de assegurar que a sua (da Unifil) área de operação
naõ seja utilizada para atividades hostis de qualquer
tipo".

Apenas a primeira meta foi realmente atingida. Israel,
que não tinha propósitos territoriais no Libano, prontamente
recuou em junho de 1978.

Quando Israel devolveu a Unifil a área no sul do Li'bano
da qual suas forças haviam se retirado, a área estava limpa de
terroristas da OLP. Israel, naturalmente, esperava que eles não
pudessem voltar e que a Unifil impediria atividades hostis con-
tra Israel a partir desta fronteira, seguindo—se ao recuo das for—
ças israelenses.

Entretanto, a realidade ficou aquém das expectativas. Os
terroristas logo se reestabeleceram na área, adorando uma pos-
tura agressiva contra a Unifil, e esta demonstrou ser impotente
para lidar com eles. Em 3/5/78, ocorreu um choque armado
entre terroristas da OLP e o batalhão da Unifil, perto da cida-
de portuária de Tiro, e soldados da Unifil foram mortos e 10
feridos, incluindo o comandante do batalhão francês. Após
aquela demonstração de força, a Unifil ficou fora da área de
Tiro, que permaneceu sob controle da OLP.

Terroristas da OLP infiltraram—se gradualmente na área
ostensivamente controlada pela Unifil, tirando vantagens da
relutância evidente desta em se envolver em choques arma—

dos. Uma vez estabelecidos na área, a presença terrorista foi
sancionada por um acordo retroativo com a Unifil. Mais de
700 terroristas foram espalhados através da zona da Unifil;
soldados da Unifil foram impedidos de se aproximarem a menos

de 500 metros de alguns postos da OLP e chegavam mesmo
a providenciar escoltas para caminhões de abastecimento do
norte para a região.

Bandos da OLP passavam através da zona da Unifil para
continuar suas operações de terror contra Israel. O mais trá-
gico de uma série destes incidentes ocorreu em abril de
1980, quando a casa das crianças do Kibutz Misgav Am, na

fronteira libanesa, foi atacada, resultando em 3 mortes, in-
cluindo um nenê. Mas há registros de outros atentados, a maior

parte dos quais foi frustada pelo Exército de Defesa de Israel
ou pelas forças do Major Haddad. Esquadrões de terroristas ar-

mados eram, na verdade, frequentemente interceptados por
guardas da Unifil (cerca de 30 por mês, de acordo com o Secre-
tário—Geral da ONU, Kurt Waldheim), mas eles eram simples-
mente escoltados para fora da zona da Unifil e libertados. Suas
armas eram entregues depois ao “oficial de ligação" da OLP
em Tiro. Tal tratamento, naturalmente, não conseguia impedir
atentados adicionais. Entre junho e dezembro de 1980, apenas,
houve 69 infiltrações terroristas bem sucedidas através da zona

da Unifil.

Um documento da Fatah datado de 26/5/81, apreendido
durante a operação israelense, continha um relatório onde
constava que as forças Kastel da Fatah haviam recebido infor-
mação dias, semanas antes, sobre desdobramentos militares ís—
raelenses; de acordo com o documento, "a fonte desta infor-
mação é a força internacional de emergência (Unifil)".

Contudo, ocasionalmente surgiam atritos OLP-Unifil,
assim como choques armados. No total, mais de duas dúzias de
soldados da Unifil foram mortos, como resultado das ações da
OLP.

A zona da Unifil também se tornou um santuário da per—
seguição e reações das Forças Israelenses. De acordo com mem-

bros de um esquadrão terrorista capturado em 15/12/80, perto
da aldeia israelense de Zar'it, na fronteira libanesa, eles haviam
sido instruídos a se renderem voluntariamente ao pessoal da
Unifil, ao completarem a sua missão, a fim de assegurar uma

retirada a salvo a sua base.
A OLP registrou uma importante vitória quando conse-

guiu institucionalizar as suas relações com a Unifil, ganhando
o status de parte legitima no conflito no sul do Líbano. lsto
intensificou o prestígio da OLP na ONU e naqueles países
cujos contingentes faziam parte da força da Unifil.

Frustada pela dificuldade de penetrar através da fron-
teira israelense, a OLP começou a dirigir cada vez mais as

suas atividades contra a área sob o controle do Major Haddad.
A zona era uma ameaça a OLP por causa dos laços intimos que
gozava com Israel e as relações harmoniosas que existiam ali
entre a minoria cristã e a maioria xiita, que a OLP viu como
um exemplo "perigoso" para os habitantes do resto do Líba—
no. Ela não poupou esforços, por isto, em tentar erradicar este
enclave, conduzindo uma intensa guerra de atrito contra ele.

A área foi submetida quase que diariamente a bombar-
deios, colocação de minas e cargas explosivas, emboscadas,
mortes e várias outras formas de batidas terroriStas, dirigidas
principalmente contra alvos civis. A zona da Unifil servia em

geral como a base de partida e volta para estas atividades,
assim como abrigo contra-ataques do Exército de lsrael e as

forças do Major Haddad.

Nova Ameaça — Bombardeio de Longo Alcance

Quando a OLP percebeu que havia falhado em prejudicar
o moral israelense com suas tentativas de cruzar a fronteira, ela
enfatizou a artilharia de longo alcance e os ataques por fogue-
tes. Um influxo maciço de armas pesadas fluiu para o sul do
Líbano, principalmente proveniente da Ll'bia e União Soviéti-
ca, incluindo artilharia de longo alcance de 310 mm, tanques,
lançadores móveis de foguetes BM-21, capazes de disparar raja-
das rápidas de até 40 foguetes a alvos situados a mais de 20
quilômetros, e mísseis anti-aéreos SAM—9.

Ao mesmo tempo, os cristãos no norte estavam ficando
sob crescente pressão da Síria. Suas tentativas de proteger as
áreas de população cristã ainda livres do controle da Síria e da
OLP foram recebidas, a partir de 2/4/81, por bombardeios in-
discriminados provenientes de posições sirias no setor oeste de
Beirute e nos cumes das montanhas, contra Beirute Oriental;
cerca de 400 pessoas foram mortas apenas nos primeiros dias.
Forças sírias também começaram um cerco de 3 mêses e bom-
bardeio da cidade de Zahle, predomínantemente greco—católi-
ca, no Vale de Beka'a, a maior cidade cristã no Libano, e leva-
ram mísseis SAM-G, de fabricação soviética, para a área.



Um relatório, datado de 24/2/81, encontrado num escri-

tório da OLP no sul do Libano durante a Operação Paz para a

Galiléia, explicitamente declarava que a Fatah, a maior organi—

zação na OLP, havia decidido, durante o mesmo periodo, "es-

calar a tensão" no sul do Líbano, no inicio da conferência de

cúpula islâmica.
Em 15/5/81, a OLP lançou um bombardeio maciço a al-

deias e cidades israelenses em toda a extensão da fronteira nor-

te. Por volta de 24 de junho, 6 civis haviam sido mortos e 59

feridos. No total, os terroristas atiraram 1.230 rajadas em 26

cidades e aldeias, causando prejuizo sem precedentes desde a

Guerra do Yom Kipur.
Um documento datado de 18/7/81, apreendido em Si—

don durante a operação israelense de junho de 1982, transmi—

tia uma ordem do Conselho Militar da OLP, “para concentrar—

se na destruição de Kiryat Shemona, Metula, Dan, Sh"ar

Yashuv e Naharia e suas imediações" (todas cidades e aldeias

no norte de israel). Cada alvo foi destinado a uma unidade di—

ferente, com instruções sobre o equipamento a ser usado. Ou—

tro documento relaciona o número de cargas realmente atira-

das em cada alvo civil em Israel e sul do Líbano entre 15 e

24 de julho.
Israel reagiu golpeando a infra-estrutura militar da OLP

no Líbano. Toda precaução possível foi tomada para mini—

mizar o número de vítimas e prejuízos civis, mas a política da

OLP de localizar deliberadamente as suas instalações em áreas

civis fez com que fossem inevitáveis algumas vitimas civis. Um

documento da OLP apreendido em Sidon, datado de 28/5/81,

explicitamente declara:

“As áreas construidas em Sidon e nas aldeias em volta da

cidade são excelentes zonas de cobertura... Devemos lo—

calizar os campos refugiados e as aldeias'nas áreas cons-

tru idas de Sidon".

0 Cessar-Fogo de Julho de 1981

Em 24/7/81, lsrael respondeu afirmativamente à propos-

ta do enviado especial dos Estados Unidos, Philip Habib, e

concordou com a cessação de atividades hostis através da fron-

teira Israel—Libano. Ao fazê-lo, Israel a55umiu riscos militares

consideráveis, enquanto os mísseis sirios SAM-6 permaneceram

onde estavam, no sul do Líbano e a OLP não havia demonstra-

do evidência de modificar a Sua atitude fundamentalmente

hostil e violenta.

A atitude de Israel com relação a este arranjo foi expres-

sa pelo Primeiro Ministro Menachen Beguin durante uma entre-

vista conjunta de imprensa com o falecido Presidente Anwar

Sadat em Alexandria, em 26/8/81, quando ele declarou: “Eu

gostaria que o cessar-fogo entre o Líbano e Israel na fronteira

norte de Israel continuasse indefinidamente".

Um dos muito lança-Katyusha encontrados entre as armas

da OLP no Líbano

Mas lsrael também tornou bem claro que se defenderia

se os terroristas rompessem o cessar-fogo iniciando atividades

hostis contra alvos israelenses ou judaicos, não apenas ao lon-

90 da fronteira libanesa-israelense, mas em qualquer outra par-

te do mundo. Como os eventos que se seguiram demonstraram,

a preocupação de Israel era bem fundamentada.

Depois que 0 cessar-fogo de Habib entrou em vigor em

julho de 1981, lideres e porta-vozes da OLP correram para de-

clarar que continuariam a dar ordens para ataques violentos

dentro de Israel e contra alvos “sionistas" através do mundo.

Yasser Arafat explicou em uma entrevista na rede “ABC" em

26/7/81:
”A OLP não se comprometeu a suspender os ataques na

Margem Ocidental e na Faixa de Gaza; aceitou um ces-

sar-fogo apenas na fronteira libanesa."

O “editor pol itico" da Voz da Palestina da OLP declarou

em 30/7/81.
”0 cessar-fogo... não inclui nenhuma área do sul do Li'-

bano... Seria um grande erro assumir que estamos falan-

do de um cessar-fogo geral entre a revolução palestina e a

entidade sionista, ou que isto seja um passo naquela dire-

ção..."
Faruk Kadumi, chefe do departamento politico da OLP

declarou em uma entrevista para a revista alemã "Stern" em

30/7/81:
"Os palestinos continuarão a operar na Margem Ociden-

tal e na Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo desta sema-

na na fronteira Israel-Libano... nós nunca permitiremos

que Israel viva em paz... Cada israelense sentirá que atrás

de cada parede pode estar oculto um terrorista... Mesmo

se os palestinos obtiverem um estado próprio na Margem

Ocidental e na Faixa de Gaza, a OLP nunca reconhecerá

Israel."
Em resposta à questão "O senhor pretende destruir o Es-

tado de lsrael?", Kadumi respondeu: “Sim".

O chefe militar da Fatah, Abu Jihad, declarou ao jornal

saudita "Al—Majallah" (15/8/81) que, apesar do "cessar—fogo"

na fronteira libanesa, "a luta está continuando tanto dentro da

terra ocupada como além de outras fronteiras". Ahmed Jibril,

chefe do Comando da Frente Geral Popular, declarou em

”As-Safir" (Beirute, 29/7/81) que o ”Cessar-fogo da artilha-

ria não significa qualquer limitação da luta armada; nós conti—

nuaremos tais atividades além da fronteira libanesa". Abu Ali

Mustafa, da “Frente Popular para a Libertação da Palestina"

disse ao "As—Safir" (15/8/81): “A Frente continuará as suas

ações a partir do sul do Libano".

Tais pronunciamentos continuaram sem pausa durante

todo o período do “cessar—fogo". Uma transmissão de rádio

da OLP, do Líbano, dizia em 22/4/82:

“Nossa luta contra o inimigo continua em todas as fren-

tes, e através do mundo todo. A luta é irrestringível pelo

tempo ou lugar; não cessará".

De fato, a própria natureza da OLP milita contra qual-

quer possibilidade de urna cessação de hostilidades genuína, ou

qualquer esperança que seus componentes ”moderados"

pudessem participar de negociações para um arranjo pacifico

de suas reivindicações contra a "entidade sionista". Estrutural«

mente, a organização é composta de um número de grupos se-

parados; todas as decisões políticas devem ser unânimes; por

isto, somente os pontos de vista mais radicais são adotados. Po-

liticamente, o status do grupo dentro do mundo árabe, espe-

cialmente dentre os estados radicais que patrocinam e domi-

nam a maioria das organizações que a compõem, tem sempre

dependido de uma postura militante descompromissada. E,

ideologicamente, a OLP é construida sobre uma rejeição pro-

funda e fundamental da existência de Israel, como foi reitera-

do recentemente por um membro do executivo da OLP:

"A batalha não é sobre fronteiras ou acordos ou para

atingir um grau de compreensão; é a luta pela existência

árabe..." (Abdel Rahim Ahmed, secretário-geral da Fren-

te de Libertação Árabe, “Ath—tha'ar al 'Arabi, Beirute,

28/8/81).



Documentos encontrados no quartel-geral do Regimento
Kastel da OLP no sul do Líbano, informando sobre a Quarta

Conferência da Fatah em maio de 1980, detalha a plataforma

politica da organização:
"A meta do movimento Fatah é a libertação da Palesti-

na, uma libertação completa e total, e a liquidação eco—

nômica, politica, militar e cultural da entidade sionista".

Abdel Rahim Maloukh, membro do gabinete político da

Frente Popular de George Habash, em uma entrevista ao jornal
do Kuwait “As—Siassa", em 20/8/81, declarou:

"Se a revolução palestina devesse cessar a sua luta revolu-

cionária contra o inimigo sionista, estaria assinando 0 seu

próprio atestado de óbito; por este motivo isto nunca

aconteceu nem acontecerá".

A OLP não perdeu tempo para executar estas ameaças.

De 24/7 de 1981, a data em que o cessar-fogo de Habib entrou

em vigor, até 6/6/82, quando as forças isralenses penetraram
no Libano, os terroristas efetuaram mais de 150 ataques e ten-

tativas de ataque a localidades através de Israel, a alvos israe—

lenses no exterior e na área de Haddad no sul do Líbano. No

total, 29 pessoas foram mortas e 271 feridas. Forças israelen—

ses, civis e turistas judeus e árabes do exterior foram atacados

com uma ampla variedade de armas, incluindo morteiros e pro-

jéteis de artilharia, minas, artefatos explosivos, granadas de

mão, revólveres e facas. Pelo menos quatro vezes terroristas pe-

netraram em Israel vindos de territórios jordaniano.
Ataques terroristas da OLP contra alvos israelenses e ju-

daicos em Roma, Viena, Paris, Londres, Atenas, Antuérpia,
Berlim Ocidental, Istambul e Limassol (em Chipre) mataram

10 pessoas neste período de 10 mêses, incluindo um diplo-
mata israelense trabalhando na França e feriram 161 outros.

Além disto, as forças da OLP foram envolvidas, durante este

período, em 90 incidentes de violência contra o pessoal da

Unifil no sul do Libano, incluindo sequestros, tiroteios e agres-
sões.

O governo de Israel repetidamente preveniu que não

poderia permitir que a OLP no Líbano continuasse esta cam-

panha de terror indefinidamente. Quando estes avisos foram

ignorados, a Força Aérea Israelense, em 21/4/81, atacou

bases da OLP no sul do Líbano. O Primeiro Ministro Beguin
disse naquela ocasião: “O cessar-fogo não pode ser unilateral.
Nós preservaremos e protegeremos as vidas de nossos cidadãos.
Se os terroristas se apaziguarem, nós também faremos o

mesmo".

Mas os ataques terroristas continuaram sem interrupção,
apesar de um ataque de aviso da Força Aérea em 9/5/82 e

atingiram o seu auge com a tentativa de assassinato do em—

baixador israelense Shlomo Argov, em Londres, em ■3/6/82■

1\10 dia seguinte, aviões israelenses atacaram postos de coman-

do terrorista e depósitos de armas em Beirute. Naquele dias, os

terroristas abriram fogo contra 27 centros civis ao longo da
fronteira norte de Israel e contra aldeias Iibanesas no enclave
de Haddad. Como sempre, nenhuma das instalações militares
ao alcance dos terroristas foi alvo para o seu fogo: somente

alvos civis foram atacados.
Em 6/6/82, foi lançada a Operação Paz para a Galiléia.

A Constituição do Armamento

Durante todo o período do cessar—fogo de Habib (julho
de 1981 a junho de 1982), chegavam a Israel informações so—

bre a enorme reformulação da OLP no sul do Líbano. Foram
enviados reforços, as fortificações foram aumentadas, depósi—
tos de munições foram reabastecidos e, mais importante, quan-
tidades maciças de armas, principalmente de fabricação sovié-

tica, foram embarcadas por ar, mar e terra da Síria, Li'bia, Ará-

bia Saudita, Sul do lemen, Hungria e da própria União Soviéti-
ca. Como Mamdukh Nufal, comandante militar da “Frente
Democrática para a Libertação da Palestina" disse ao diário da
OLP “Filastin Ath-Thawra", em 9/9/81 : “Este acordo nos per-
mitiu reorganizar as nossas forças".

Um soldado israelense inspeciona um pequeno arsenal num

depósito no sul do Líbano.

Depois que o cessar-fogo entrou em vigor, a OLP enviou

equipes à União Soviética, aos países do leste europeu, Li'bia e

países do Golfo, em busca de maiores quantidades e de mode-

los mais avançados e uma grande variedade de armas. Eles não
voltaram de mãos vazias. No inicio de 1982, o Exército de

Israel publicou a seguinte estimativa sobre o desdobramento
dos grandes sistemas de armas da OLP no Líbano. Estes dados

demonstraram ser, depois, extremamente moderados:
— 20 tanques T—54 e T-55 foram acrescentados aos 60

tanques T-34 já em uso;
— 40 canhões de longo alcance de 130 mm foram acres—

cidos aos 50 existentes antes do cessar-fogo; 48 foram

dispostos no sul; antes de julho de 1981 havia 23;
— o número de lança-foguetes BM-21 (Katiucha, equipa-

dos com 40 cilindros cada um) foi dobrado de 40 pa-
ra 80;

— o número de canhões anti-tanques foi mais do que do-

brado, passando de 60 para 150; destes, 77 foram dis-

postos no Sul;
— o número de morteiros de 120 e 160 mm foi dobra-

do, atingindo cerca de 200;
somando—se a um grande número de canhões anti-■■

aéreos de 14.5 mm e lançadores portáteis de mísseis■

SAM—7, os terroristas adquiriram uma quantidade de■

canhões anti-aéreos guiados por radar, ZSU—4, de 4 ci—■

lindros, montados em veículos blindados transporta—■

dores de pessoal;■
— uma unidade de miss" anti—aéreo SAM-9 de 500 líbios

foi enviada ao Líbano para auxiliar a OLP;
— A Líbia também forneceu aos terroristas dois barcos

de borracha de 37 metros, ancorados em portos si-

rios, para possível uso em missões de assalto contra

Israel;
— A Tunisia forneceu aos terroristas 4 helicópteros

Bell-206.



Recrutas muito jovens da OLP com suas armas

Este equipamento aumentou o potencial militar dos ter-

roristas não apenas contra a região norte de Israel, mas tam-

bém face as diversas forças armadas Iibanesas, que não podiam
se rivalizar com um tal arsenal com os meios politicos e finan-

ceiros limitados a sua diSposição.
Ã medida que o Exército de Israel avançava através do

sul do Líbano, capturando uma base da OLP após a outra, eles

iam descobrindo quantidades de armas e munições que exce-

diam de longe as estimativas anteriores do serviço de informa-

ções. Por volta de 19/7/82, as unidades de Suprimento já ti-

nham recolhido 4.170 toneladas (cerca de 1.500 caminhões |o-

tados) de munições; 764 veículos e veículos de combate, in-

cluindo tanques e veiculos de transporte de pessoal; 26.900

armas leves e 424 armas pesadas (artilharia e lançadores de fo—

guetes); 1.295 aparelhos de comunicações e 1.404 peças de

equipamento óptico (binóculos, periscópios, etc.).

A partir daquela data, 413 esconderijos de armas e muni-

ções foram localizados, mas, em muitos casos, ainda não foram

classificados; diariamente eram descobertos novos esconderi—

jos, frequentemente com a ajuda de civis libaneses, cujos lares,
escolas, igrejas, mesquitas e ambulatórios foram transformados
em barris de pólvora pela OLP. Os dados finais ainda não fo»

ram obtidos, mas, de acordo com projeções correntes, o mate-

rial já descoberto até a metade de julho no sul do Líbano era

suficiente para equipar diversas brigadas de infantaria e unida-

des de artilharia. Uma vez que somente 8.000 terroristas ti-

nham estacionado naquela parte do pais em unidades organiza-
das, antes da operação israelense, estes estoques de armas pare.

cem indicar que estava ocorrendo uma grande expansão de for-

ças, ou que estava sendo planejada uma ação mais ampla de al-

guma espécie contra Israel.

Além de armas soviéticas e do leste europeu, o Exército

de lsrael encontrou equipamento militar da Coréia do Norte,
Vietnã e China, assim como de países ocidentais, incluindo

Inglaterra, Alemanha, Bélgica, França, Itália e Estados Unidos.

Alguns equipamentos americanos tinham marcações sauditas,
o que indica que armas vendidas a Arábia Saudita "para finali-
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dades defensivas", foram desviadas para a OLP para a guerra
contra Israel.

Uma grande variedade de artefatos explosivos para ata—

ques terroristas também foi encontrada, por exemplo, em uma

oficina em Nabatiye. Minas camufladas, cargas altamente ex—

plosivas e bombas colocadas em objetos comuns, tais como

maços de cigarros, caixas de luz e latas de alimentos, lembram

objetos similares usados no passado em inúmeros ataques e ten-

tativas de ataques em Israel. Entre 1964 (o ano em que a OLP

foi fundada) e 1982, tais ataques somados a batidas mais orga-
nizadas, em sua maioria originários do Líbano, causaram as

mortes de 1.392 pessoas, principalmente civis, e feriram 6.239

outros. Milhares de outros ataques foram evitados pelo pessoal
de segurança de Israel, que algumas vezes pagou com sua vida.

Documentos encontrados em postos de comando da

OLP capturados, alguns dos quais já foram citados, revelam

outros aspectos da atividade da OLP. Um relatório relacionava
64 oficiais e sargentos do Regimento Kastel que haviam feito
cursos em escolas militares na União Soviética, China, paises
do leste europeu e nos pa (5% árabes e muçulmanos. Outro do-

cumento continha uma ordem do Conselho Militar da OLP,
datado de 27/5/82:

”Foi decidido recrutar os filhos dos combatentes, a par—
tir de 1/6/82 até 30/53/82. . . Os menores de 12 anos não

serão aceitos.

De fato, o Exército de Israel encontrou cerca de 200

garotos armados, de 12 a 13 anos de idade, no sul do Líbano.
Dois meninos de 12 anos capturados disseram aos reporteres
(em uma entrevista à imprensa em Israel em 25/6/82) que eles

e 28 outros colegas haviam sido tirados de suas casas em um

campo de refugiados perto de Damasco, 6 semanas antes, para
”uma viagem ao Líbano". Quando chegaram a Nabatiye, fo-

ram colocados em um campo de treinamento militar, ensina-

dos a usar rifles russos e lhes prometeram salários de comba-

tentes. Seus pais jamais foram informados a respeito de seu

paradeiro.



Beneficiários da Operação Paz para a Galiléia

israel lançou a Operação Paz para Galiléia em sua pró—
pria defesa, para proteger suas cidades do norte dos ataques

terroristas e para refrear a máquina de terror cuja base e cen-

trai-nervosa, por anos, se localizou em Beirute. Mas, fazendo-o,

prestou um valiso serviço ao Libano e ao mundo, igualmente.

De 1965 a 1968, a OLP concentrou as suas atividades

principalmente em ataques a civis em Israel. Em seguida, entre-

tanto, exportou 0 seu terror para fora, objetivando alvos oci-

dentais, árabes, israelenses e judaicos, tanto no Oriente Médio

como além-mar. Desde 1968, terroristas árabes, a maioria dos

quais afiliados a uma ou outra facção da OLP, perpetraram
centenas de atos de terror fora de Israel, resultando em várias

centenas de vitimas.

Durante estes anos, a OLP tratou de impressionar a opi-
nião mundial e alguns governos, com a noção de que suas táti-

cas de terror eram o último recurso de um povo desesperado,
sem lar, e por isto, uma forma legitima de expressão politica
e que isto mantinha a chave para a estabilidade no Oriente

Médio. Não é este o lugar para adentrar uma diSCUssão de "si-

tuação de estar sem lar" que é contrariada diariamente pela
existência, durante os últimos 36 anos, dentro da área do que

era antigamente conhecido como “Palestina", do estado ára-

be—palestino soberano independente da Jordânia. Basta isto pa-
ra demolir o argumento, frequentemente ouvido de “situação
de estar sem lar", palestino, para citar a seguinte passagem de
uma entrevista com o falecido Zohair Mohsein, então chefe do

Departamento de Operações Militares da OLP e membro do

Conselho Consultivo da OLP, publicado pelo jornal holandês
”Trouw" em 31/3/77:

"

apenas por razões táticas que nós cuidadosamente
acentuamos a nossa identidade palestina, porque é do

interesse nacional dos árabes encorajar uma identidade

palestina separada para opor-se ao sionismo: a fundação
de um estado palestino é uma nova ferramenta na bata—
lha em andamento contra Israel."
Procurando trunfos similares, outros grupos moldaram

suas operações nos moldes dos da OLP. Em anos recentes, 0

mundo se defrontou com uma sempre crescente ameaça do ter-

rorismo, na forma de assassinato deliberado, sistemático, muti-

lação ou ameaça de inocentes para inspirar medo e atingir fins

políticos. Ouer identificados com a direita ou com a esquerda,
a luta ideologicamente definida, compartilhada pelos grupos
que perpetram atos terroristas, é contra “imperialismo", "sio-
nismo" e "capitalismo", e a meta final é a "revolução mun-

dial". Suas atividades promovem e são promovidas pelo totali-

tarismo; por isto, seus alvos são principalmente democráticos.

Enquanto isto, desenvolveu-se uma rede complexa de

coordenação e cooperação entre organizações subversivas inter-
nacionais e movimentos clandestinos. A OLP era um parceiro
procurado e logo assumiu um papel central nesta rede de terror

internacional e chantagem politica, ajudada pelos seus recursos

substanciais que incluiam:
— apoio financeiro, principalmente dos países árabes

produtores de petróleo;
— status extra-territorial em vários países do Oriente

Médio, tais como o lemen do Sul, Li'bia, Argélia, Si-

ria, o Irã sob Khomeini e mais extensivamente, o Lí-

bano; este status permitiu à OLP manter campos de

treinamento, quarteis de operação e escritórios de

propaganda política em solo relativamente seguro;
— apoio político de governos árabes, incluindo pressão

no Ocidente em nome da OLP e concessão de imuni-
dade diplomática a membros atuantes da OLP;

`

— treinamento em táticas terroristas e fornecimentos de
armas da União Soviética e países, como a Alemanha
Ocidental, Bulgária e Iugoslávia;
via;

— a ajuda de serviços diplomáticos árabes em efetuar

operações de terror no exterior, incluindo o forneci-
mento de passaportes falsos, o contrabando de armas
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“Lutaremos juntos, como uma nação muçulmana, sob uma

bandeira (Yasser Arafat, em um discurso em Teerã, "Voice

of Fatah", 19 de fevereiro de 1979)

através de malas diplomáticas e asilo para sequestra-
dores e terroristas procurados pela policia.

Assim, a OLP ativamente promoveu o terrorismo inter-

nacional, fornecendo assistência em treinamento, fornecimen-
to de armas, falsificação de documentos, ajuda financeira, lo-

gi'stica, recrutamento, informações, rotas de fuga e asilo, assim
como planejamento e implementação operacional. Em troca,
a OLP solicitou a estes grupos apoio para promover os seus

próprios objetivos politicos contra Israel.

A OLP e 0 Terror Internacional

Treinamento: Desde a segunda metade da década de

1970, a OLP treinou cerca de 10 mil terroristas de todo o

mundo em seus campos, principalmente no Líbano, mas tam-

bém na Síria, Iraque, Ll'bia e Argélia. De janeiro de 1980 até

junho de 1981 apenas, 2.250 terroristas estrangeiros de 28

países da América Latina, Europa, Ásia e África passaram por
cursos de 1 a 4 meses de duração.

Por exemplo, o “Daily Telegraph", de Londres, infor—
mou em 6/65/80 que 4 membros alemães ocidentais do Exérci—
to Vermelho, 6 membros das Brigadas Vermelhas Italianas,
130 armênios turcos, 170 iranianos, 4 membros do Exército
Vermelho japonês e 3 membros da ETA basca treinaram tática-
mente de terror no campo de Houmirriya no Sul de Damasco
no período 1979/80. Além disto, 28 membros dos montoneros

argentinos e 12 brasileiros do grupo Vanguarda estavam rece-

bendo instrução em outros campos da OLP na Síria e perto de
Beirute. Alguns treinados juntaram-se a OLP em busca de

"ação". Entre os milhares de suspeitos da OLP recentemente
detidos no Libano havia registros de diversas nacionalidades.

Fornecimento de armas: A OLP forneceu a outras orga-
nizações terroristas armas e explosivos. A maior parte das ar-



mas é originária de países do bloco Oriental e URSS, que algu-
mas vezes usavam a OLP como um canal para suas transações
com grupos subversivos. Na Nicarágua, por exemplo, um trei-
namento extensivo da OLP e uma missão de ajuda foram vir-
tualmente integrados no esquema do exército local, com ins-
trutores da OLP ensinando o manejo de armas soviéticas. Na
Itália, conforme informou o “Foreign Report" de Londres, em

14/2/80, 3 membros das Brigadas Vermelhas foram presos de
posse de mísseis terra-ar SAM-7 de fabricação soviética, forne—
cidos pela OLP e contrabandeados para a Itália a bordo de um

navio libanês.

Cooperação operacional: Grupos terroristas estrangeiros
trabalhando por conta da OLP efetuaram numerosos ataques
contra alvos israelenses, incluindo o massacre no _Aeroporto de
Lod, em maio de 1972, no qual mais de 30 pessoas morreram

e dezenas foram feridas, perpetrado por membros do Exército
Vermelho japonês. Outros ataques foram executados por gru-
pos mistos da OLP e outros terroristas, como o da sede central
da OPEP em Viena em dezembro de 1975, executado pela
OLP junto com alemães e venezuelanos, e o sequestro de um

avião da Air France para Entebbe, em Uganda, em junho de
1976, por um esquadrão terrorista da OLP que incluía um sul-
americano e diversos alemães.

Fuga e asilo: Após a realização de uma operação de ter—
ror, os terroristas estrangeiros podiam contar com a OLP para
providenciar refúgio, particularmente na Líbia, Iraque e lemen
do Sul. Assim, os terroristas do Exército Vermelho japonês,
que tomaram a Embaixada Francesa em Haia, em setembro de
1974, foram levados à Síria e libertados; 5 membros do Exérci—
to Vermelho japonês, que tomaram a Embaixada dos Estados
Unidos em Kuala Lumpur em agosto de 1975, receberam asilo
na Líbia; os terroristas que atacaram a sede da OPEP foram Ie—
vados para a Argélia e mais tarde encontraram refúgio na

Líbia.

Ajuda financeira: Em troca de cooperação e auxílio, a
OLP ajudou a financiar as atividades de grupos clandestinos
radicais no mundo todo. Estima-se que a OLP seja o maior
financiador de movimentos subversivos no Oriente Médio, ten-
do distribuído entre os mesmos cerca de 300 milhões de dóla-
res. O líder da OLP, Arafat, declarou em novembro de 1981,
que a sua organização havia concedido 10 milhões de dólares
ao regime revolucionário da Nicarágua.

A Conexão OLP-União Soviética

Já em 1969, a União Soviética, tendo em vista a promo-
ção de seus próprios intereses no Oriente Médio, começou con-
cedendo reconhecimento politico e apoio a OLP. Desde 1974,
as visitas do lider da OLP, Arafat, a Moscou, têm sido oficiais,
repletas de encontros com líderes do regime soviético.

A União Soviética tornou-se o maior fornecedor de ar—
mas e equipamento militar para a OLP, como foi definitiva-
mente comprovado no decorrer da Operação Paz para a Gali-
léia e deu treinamento para milhares de terroristas da OLP em
seus próprios campos.

Em 17/2/81, na Rádio Monte Carlo, Muhammad
ash-Sha'er, representante da OLP em Moscou, declarou:

“As relações entre a OLP e Moscou não poderiam ser

melhores, com ambas as partes mantendo laços politicos
intimos. A OLP tem um acordo de coordenação com a

União Soviética. . . Centenas de oficiais palestinos com

postos de comandantes de brigada, já foram acreditados
por academiais militares soviéticas, e membros da OLP
usam armas de produção soviética e do leste europeu em

Sua guerrilha contra Israel. . . A OLP goza de um status
diplomático especial na União Soviética: o representante
da OLP é livre para viajar através do pais, ao contrário de
outros representantes diplomáticos."



Em troca, a União Sºviética usa a OLP como uma liga—
ção com organizações terroristas internacionais para ajudar a

promover o plano soviético de enfraquecer a aliança da OTAN
e solapar democracias ocidentais.

lssam Sartawi, um representante da OLP na Europa,
disse ao semanário libanês "Monday Morning", em 18/1/81,
que uma tática central da propaganda da OLP na Europa Oci-
dental é acentuar a ruptura estratégica, politica e econômica
entre os Estados Unidos e a Europa.

A OLP também representa um papel ativo na promoção
de interesses soviéticos no Terceiro Mundo e no mundo árabe,
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particularmente na região do Golfo Persa, Em uma entrevista
no "Monday Morning" de 22/11/81, Faruk Kadumí, chefe do
Departamento Político da OLP, disse:

Estamos interessados no desenvolvimento de boas rela-
ções entre os nossos amigos, a União Soviética e o reino
da Arábia Saudita. Boas relações entre estes dois países
provariam, sem dúvida, que a ameaça soviética imaginá—
ria que os Estados Unidos estão tentando criar na região
não existe. . .

É necessário para a Arábia Saudita, a maior potência eco—
nômica no mundo árabe, estar em boas relações com a

União Soviética."
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Fotos de recrutas da OLP sendo treinados na União Soviética estavam
entre os documentos encontrados nas fortalezas da OLP no sul do Líbano
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Atitudes Árabes com Relação a OLP

Esforços europeus para resgatar a OLP na derrota no Li-
bano contrapõem-se ironicamente a atitude indiferente dos es-

tados árabes.

Enquanto paises árabes há muito tempo fazem ouvidos
moucos aos protestos libaneses a respeito dos terroristas, eles
todos fazem sérias restrições à atividade da OLP dentro de suas

próprias fronteiras. Muito mais terroristas da OLP e civis pa-
lestinos foram mortos pelas tropas jordanianas durante o “Se-
tembro Negro" em 1970 e por tropas sirias no Líbano em

1976, que por forças israelenses em 1982. 0 vice de Arafat,
Abu lyad, admitiu em uma entrevista em 17/8/81 ao “Ar-Rai
al—A'am" do Kuwait, que ”muitos países árabes consideram pa-
lestinos armados perigosos para seus próprios regimes, ou cri—
minosos. Alguns deles estão desejando armar os palestinos, se

estes deixarem os seus países.”
Os ocidentais frequentemente admitem que devem

apoiar a OLP para ganhar pontos junto aos paises petrolíferos
árabes, ou repelir a ameaça da arma do petróleo. Eles agora po-
dem descartar esta concepção errônea, à luz da serena resposta
do mundo árabe a atual situação embaraçosa da OLP. Semana
após semana a OLP exige uma ação árabe conjunta sem evasi-
vas ou demora. Três semanas após o inicio da operação, minis-
tros do exterior árabes reuniram-se em Tunis, mas não conse-

guiram aprovar quaisquer resoluções práticas.
Exames constantes da midia árabe durante a crise con-

fimaram que o Líbano e a OLP ocuparam o segundo e o ter-
ceiro lugares com relação a outros problemas nacionais ou re-

gionais. Um noticiário típico da Rádio Riyadh, no final de
junho, quando as forças da OLP estavam sitiadas em Beirute
Ocidental, continha estes itens, na ordem: Conversações sau-

ditas-iraquianas sobre a guerra do Golfo; os esforços do Rei
Fahd para consolidar o seu regime internamente; os contatos
sauditas — lemen do Norte — Iemen do Sulpara diminuir ten-
sões locais; um pedido saudita para que a Síria ajude a aliviar
a ameaça iraniana no Golfo e, finalmente, a guerra no Líbano.

Um artigo de 13/6/82 no jornal semi-oficial saudita“Ar-
Riyadh"explicou porque a Arábia Saudita não podia usar a "ar-
ma do petróleo" como a OLP havia exigido. Uma tal tática, ex—

plicou o jornal, prejudicaria os árabes mais do que o Ocidente.

Os Libaneses saudam a Operação Israelense

Enquanto um grupo de governos ocidentais não pensa-
va que o passo israelense pudesse servir os seus interesses
assim como os de Israel, muitos libaneses eram mais realistas.
O parlamentar americano Charles Wilson, do Texas, que visi-
tou ■■ sul do Líbano no final de junho, disse em uma entrevis—
ta à Rádio de Israel em 26/6/82:

"A maior surpresa que eu tive foi o entusiasmo com o

qual os libaneses recepcionaram o exército israelense. . .

Eu deixava os meus guias israelenses em um carro na

esquina, andava pela rua e procurava libaneses que fala-
vam inglês. Eu lhes perguntava e eles me respondiam e

então uma multidão se agrupava. A unanimidade de opi-
nião era esmagadora... Eu esperava isto de alguma manei-
ra da população cristã, mas não da população muçulma—
na".

O correspondente do “New York Times", David Shipler,
escrevendo em 21/6/82 sobre a sua visita a Damur, uma cidade
ao sul de Beirute, cujos habitantes cristãos haviam sido massa-
crados e banidos pela OLP em 1976, citou um residente que
voltava, dizendo: “Estou muito feliz. Os israelenses são nossos

amigos." Reações similares foram transmitidas por outros cor-

respondentes estrangeiros, incluindo muito que tinham censu-
rado a operação israelense.

Nas últimas semanas tornou-se bastante claro que o trau-
ma de aproximadamente uma década de vida sob o reino de
terror da OLP não será facilmente esquecido pelo povo do
Líbano. Reuven Shapiro escreveu no "Davar", de Tel Aviv, em

25/6/82, que residentes de Tiro, Sidon e outras cidades costei-
ras Ihe disseram que quase toda familia na região foi vítima, de
algum modo, dos terroristas: roubo e confisco de propriedade

eram lugar comum e assassinato também era algo muito fre-
quente. Eles também disseram que os terroristas haviam se-
questrado e raptado centenas de mulheres, inclusive algumas
moças muito jovens, sendo que de algumas nunca mais se teve
noticia.

O Patriarca John Nasser, um sacerdote maronita de 49
anos, descreveu o massacre ocorrido em 19/10/76 em sua pe-
quena aldeia perto de Jezzine, ao jornalista Aaron Dolev do
“Maariv”, de Tel Aviv, em 14/7/82:

”Mil terroristas armados atacaram a nossa aldeia toman-
do—a à força. Eles irromperam nas casas e arrancaram to-
dos os moradores, 100 famílias no total. . . Eles tranca-
ram a maioria na igreja da aldeia, enquanto que cerca de
65 de nossos irmãos e irmãs foram deixados do lado de
fora. Menos de uma hora se passou. De fora, nós ouvi-
mos tiros, rajada após rajada. 0 pânico tomou conta de
nós que estávamos aprisionados na igreja, mas não podia-
mos fazer nada porque terroristas armados estavam sobre
nós, ameaçando nos balear. Por dois dias os aldeões fo-
ram mantidos na igreja. Quando as portas foram abertas,
o horror foi descoberto. 65 corpos, homens, mulheres e

crianças jaziam em poças de sangue coagulado".
Então, relatou 0 Patriarca Nasser, um comboio de cami-

nhões entrou na aldeia; os terroristas esvaziaram as casas tiran-
do os seus pertences; nada foi deixado. Os residentes em Ia-
mentações enterraram os seus mortos e foram procurar refúgio
em outras aldeias, levando apenas a roupa do corpo.

O uso de civis como escudos, joguetes e chamariz, como
elemento integral das “táticas militares" da OLP, foi verificado
agora, não apenas pelas inevitáveis vitimas sofridas pelas popu—
lações em cujas vizinhanças os terroristas haviam instalado
campos, postos avançados, quartéis e depósitos de armas, mas
pelos testemunhos de muitos sobreviventes. Um relato deste
tipo, como contado a Aaron Dolev e transcrito em seu artigo
no “Maarív” em 14/7/82, por Sa'ad Milhem, residente no cam-
po de refugiados Ein el—Hilwe, perto de Sidon, descreve o que
aconteceu à medida que as forças israelenses estavam se apro-
ximando da área:

"Eles (os terroristas) se entricheiraram na mesquita, de
onde estavam atirando. Éramos cerca de 50 pessoas, ve—
lhos e mães com crianças. Quando os soldados israelen-
ses estavam perto, vieram dois terroristas. Um chama-
va-se Abu Namir; ele morava perto de mim. Eles nos dis-
seram para nos Ievantarmos e sair e nos ameaçaram que
se não fôssemos ao encontro dos soldados, eles nos mata-
riam na mesquita. Nós nos atiramos ao chão. Os terroris-
tas berravam para que nos levantássemos e começaram a
atirar em nós. Muitos foram mortos ou feridos. Mas en-
tão os soldados israelenses tornaram a mesquita e assim
eu sobrevivi.”

Conclusão
As esperanças dos libaneses por um futuro melhor são

compartilhadas pelo povo de Israel. Nas novas circunstâncias
criadas pela Operação Paz para a Galiléia, a paz entre os dois
países parece menos um sonho distante e mais uma possibili-
dade real. A ”Cerca da Boa Vizinhança" que funcionou entre
Israel e o sul do Líbano desde 1976 facilitando o abastecimen-
to de mercadorias e serviços, poderia se tornar o modelo para
cooperação e relações mutuamente benéficas entre os dois vizi-
nhos. A calma que prevaleceu ao longo da fronteira comum
desde 1949 até o fim da década de 60 poderia ser restaurada.

Em um contexto mais amplo, a derrota da OLP no Líba-
no e a remoção da OLP como um fator político e militar na

área, pode demonstrar ser uma contribuição importante ao

processo de paz árabe-Israel, em geral. Libertados desta in-
fluência totalmente intimidante e inibidora, os árabes palesti-
nos podem finalmente concluir que o curso da violência e ter-
ror seguido até agora por estes Ii'deres auto-indicados, somente
poderia trazer um desastre no futuro, como aconteceu no pas-
sado. Se a lição fôr aprendida, pode ter sido criada uma nova

abertura para negociações visando a resolver as questões impor-
tantes que restam no caminho para a paz.



Uma bandeira da OLP encontrada no sul do Líbano
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Pressa demais
Criança libanesa está

viva e passa bem

Quando
esteve nos Estados Unidos,

no dia 2 de agosto, o ministro de

Relações Exteriores de Israel, Yitzhak

Shamir, foi confrontado, pelo presiden-
te Ronald Reagan, por uma fotografia
publicada pelo Washington Post do mes—

mo dia. Ela mostrava um bebê enfaixa-

do, no colo de uma enfermeira, no hos-

pital Hôtel Dieu de Beirute. Segundo a

legenda, em "uma menina de 7 me—

ses", que perdera “os dois braços",
destroçados por um' "bombardeio aéreo

israelense" que atingira por engano ■■

bairro cristão de Ain Rumanah, em Bei-

rute oriental. Reagan ficou indignado.
Além de passar uma descompostura em

Shamir, mandou emoldurar a fotografia
e a colocou em sua mesa, no Salão

Oval da Casa Branca, como símbolo

dos pesares da população de Beirute. A

criança ficou conhecida, em Was-

hington, como "o bebê de Reagan".
0 governo israelense resolveu investi-

gar o assunto. Uma equipe médica foi

mandada a Beirute e esteve no hospital.

onde falou com o médico que tratou da

criança, Edmond Massud. e com a enfer-

meira que aparece na fotografia, a madre

superiora Lucy. Os fotógrafos que cobri—

ram o assunto foram entrevistados. O Es-

tado Maior do Exército investigou o inci—

dente. A criança. que recebera alta no

dia 7 de agosto, foi encontrada, morando

com a mãe, de 15 anos, na casa do avô.
no interior. O pai, de 19 anos, morrera

no ataque.
A conclusão da investigação foi a de

que a legenda, de responsabilidade do fo—

tógrafo cristão libanês Fadi Mitri, da

agência de notícias UPI. estava completa—

15

mente errada. Em primeiro lugar não se

tratava de uma menina, mas de um meni—

no de 4 meses. chamado lli Masso. Seus

ferimentos foram consequência de dispa-
ros da artilharia palestina contra Beinite

oriental, não de uma bomba israelense.

E, finalmente, lli não perdeu nenhum

dos braços e esta quase bom das queima—
duras que sofreu no ataque. Na semana

passada. a UPl admitiu, formalmente. o

seu erro, afirmando que a legenda se ba-

seara em informações colhidas apressada-
mente. Reagan não chegou a pedir des-

culpas a Shamir. Mas a fotografia emol—

dur-ada desapareceu de sua mesa. .

”■■"■



A OLP NO LÍBANO
CONTEÚDO

A Base Histórica .............................

`

.......

0 Entrincheiramento da OLP............................

Mapa: As Comunidades Étnico-Religiosas no Líbano ............

O Conflito Armado Interno .............................

Mapa: O Equilibrio de Forças no Libano, 1981 ................

Continuação dos Conflitos Internos .......................

A OLP, Estado dentro de um Estado .......................

Oposição Libanesa à OLP ..............................

Escalada Terrorista: Operação Litaní .......................

Desdobramento da UNIFI L .............................

Nova Ameaça — Bombardeio de Longo Alcance ...............

O Cessar-Fogo de Julho de 1981 ..........................

A Constituição do Armamento...........................

Beneficiários da Operação Paz para a Galiléia .................

A OLP e 0 Terror Internacional ..........................

A Conexão OLP-União Soviética .........................

Atitudes Árabes com Relação à OLP .......................

Os Libaneses saúdam a Operação Israelense ..................

Conclusão ........................................

Pressa demais (reprodução da revista VEJA) ..................

11

11

12

14

14

14

15


