ENSAIO

Conflito
Israelo-Palestiniano
Haverá futuro? ou estará o futuro no passado? esta parece ser
a verdadeira questão do Conflito Israelo-Palestiniano.
Ensaio realizado no âmbito da unidade curricular “Conflito Israelo-Palestiniano”
leccionada por João Pereira Coutinho

O

s anos passaram e
as tentativas de uma
paz, temporária ou
perpétua, foram
chovendo. Porém,
os factos foram-nos
mostrando como o
passado destes dois povos tem impedido o
seu futuro. É certo que algumas propostas
de resolução parecem ser mais racionais
do que outras, no entanto, a ideia de que
há ou pode haver uma resolução definitiva
é, no mínimo, utópica. Nestas circunstâncias, o mais prudente seria fasear a
resolução do conflito. Começar por uma
solução de armistício e, posteriormente,
avançar para um compromisso de dois
estados independentes.
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ObStáculOS

Não se pode pensar em soluções para o conflito
israelo-palestiniano sem que se compreenda
quais são os principais obstáculos.
Em primeiro lugar, existe o problema das
fronteiras. Muito se argumenta a favor do

restabelecimento das fronteiras existentes
antes da Guerra dos Seis Dias (1967), que
é o mesmo que dizer: constituir um futuro
estado palestiniano em Gaza e na Margem
Ocidental. Num cenário deste tipo, o estado
palestiniano faria fronteira direta com Israel
e com a Jordânia. Claro que esta solução
acarretaria vários problemas, nomeadamente
no que respeita ao número de colonatos
israelitas que se situam na Cisjordânia.
Depois, o problema dos refugiados.
Besides the emergence of the State of Israel,
the other major result of the 1948 war was
the destruction of Palestinian society and the
birth of the refugee problem.1 Por esta ser uma
solução de dois estados, parece sensata uma
lógica de “distribuir o mal pelas aldeias”. O
que isto significa é que faria sentido que os
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Benjamin Netanyahu, Primeiro Ministro de Israel

refugiados palestinianos tivessem direito de
regresso para um novo estado palestiniano.
Uma parte destes refugiados poderia regressar a Israel ao abrigo de um programa de
reunificação familiar.
A questão de Jerusalém constitui outro dos
obstáculos. A solução para a cidade sagrada
para judeus e islâmicos teria de passar não
por uma divisão monumento a monumento
nem pela atribuição da soberania exclusiva,
nem sequer partilhada, a qualquer um dos
estados (ou mesmo a ambos), mas sim pela
administração da mesma por parte de uma
entidade internacional, como as Nações
Unidas. Num futuro relativamente longínquo, de cerca de 50 anos, se os factos assim
o viessem a permitir, esta solução poderia ser
substituída por uma outra que não deixasse
Jerusalém submetida a uma administração
alheia, mas isso pressupunha a manutenção
da paz e dos comportamentos civilizados de
ambos os povos no seio da cidade. Se isto se
tornasse possível, talvez o caminho tomasse
o rumo de uma divisão de soberania entre os
dois Estados, que conduzisse ao melhor e mais
desenvolvido aproveitamento de uma cidade
tão turística para tantos povos e religiões.
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Mahmoud Abbas, Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana

Gaza e a Cisjordânia constituam uma rampa
para a atividade terrorista. Com a vitória do
Hamas em Gaza, Israel passou a recear que
o mesmo acontecesse na Cisjordânia

Parece razoável
que, mais do que
procurar soluções
grandiosas e
totais, talvez seja
mais útil optar
por soluções mais
modestas, que
procurem um
acordo menos
ambicioso
Por último, o problema do terrorismo.
Israel teme que a concessão de um Estado
palestiniano sensivelmente dentro das
fronteiras anteriores a 1967 sirva para que
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SOluçõES

Ao longo dos anos, diversos paradigmas com
o propósito de solucionar o conflito foram
apresentados e discutidos internacionalmente.
Alguns deles defendem soluções mais racionais, outros soluções mais utópicas, e outros
ainda soluções que não só não são soluções
como ainda trariam mais problemas.
Um dos exemplos que considero mais
racional é o paradigma dos dois Estados Israel e Palestina - com fronteiras seguras e
reconhecidas, situadas na chamada Green
Line, isto é, na linha divisória que antecedeu a
Guerra de 1967. Ao contrário do que se possa
pensar, esta ideia de divisão do território e
construção de dois estados soberanos não
começou com o plano de partição das Nações
Unidas. Na verdade, o primeiro documento
que lançou as bases deste paradigma foi o
relatório da Comissão Peel de 1937. Entre
outros detalhes lógicos, a Comissão deixou
clara a ineficiência de um paradigma de

ENSAIO
um só estado: é que não se podem entregar
quatrocentos mil judeus à maioria árabe, do
mesmo modo que não é exequível entregar
um milhão de árabes a uma administração
judaica. O que estava a ser dito é que nem
os judeus aceitariam ser uma minoria de um
Estado palestiniano, nem os árabes aceitariam
ser uma maioria (não administrante, ainda
por cima) num Estado judaico.
Ao finalizar o seu relatório, a Comissão
elencou um conjunto de vantagens a retirar
de uma solução deste tipo para cada um
dos lados, israelita e palestiniano. Para os
palestinianos, tornar-se-ia possível obter a
tão desejada independência e autonomia, que
por sua vez passaria a permitir o exercício
de políticas de cooperação e de desenvolvimento económico com os seus vizinhos
árabes. Em segundo lugar, deixariam de estar
preocupados com qualquer eventualidade
de subjugação perante o governo judaico,
um receio bastante antigo, nascido com a
Declaração Balfour de 1917. Em terceiro
lugar, segundo a Comissão, havia uma outra
vantagem, esta relacionada com os lugares
sagrados que os árabes temiam que ficassem
exclusivamente sob administração judaica.
A partir do momento em que a Comissão
defendia uma administração internacional
para Jerusalém, os israelitas estavam impedidos de governar a cidade de modo exclusivo.
Por último, a Comissão contemplava
também que os palestinianos seriam financiados, incluindo pelos próprios israelitas, com
vista à iniciação da construção do seu estado
autónomo e soberano. Para os israelitas, esta
solução significaria a conclusão final e de
sucesso do projeto sionista. Remover-se-ia
a sombra que pairava sobre a comunidade judaica, que era a hipótese desta ficar
subjugada a um poder árabe e, sobretudo,
com esta solução, os israelitas poderiam
absorver os imigrantes que entendessem,
como estado soberano que são. Os judeus
do mundo inteiro poderiam deixar de ser
uma minoria nos países de acolhimento e
teriam luz verde para regressar a um estado
próprio, o Estado Judaico.
Aquela que considero uma solução utópica
é a de um único Estado. A ideia da construção
de um Estado binacional é tão antiga como
o próprio conflito entre israelitas e palestinianos e a exigência de um estado governado
exclusivamente por judeus ou por árabes é
anterior a quaisquer ideias de partição. Com
o plano de partição das Nações Unidas, que
passou a ser a doutrina oficial do conflito,
o binacionalismo ficou enterrado. Todavia,
aquilo que podemos verificar nos últimos anos

é um retorno a esta ideia como única forma
de resolução do problema. O paradigma do
binacionalismo ressurge depois dos acordos
frustrados de Camp David, em 2000, ou seja,
a partir do início do século XXI.
Por último, um exemplo daquilo que só
traria ainda mais problemas a este conflito é o
paradigma dos três Estados. E isto é simples
de justificar: desde 2006, a situação que se
vive em território palestiniano já não é uma
situação de tensão somente entre Israel e a
Autoridade Palestiniana, mas entre Israel
e o Hamas, entre Israel e a Autoridade Palestiniana e entre o Hamas e a Autoridade
Palestiniana. Estamos, portanto, a falar de
três entidades distintas a alimentar sentimentos de hostilidade mútua. Existe uma
autoridade em Gaza que não reconhece o
Estado de Israel nem a forma como a Autoridade Palestiniana desde Arafat aceitou
a existência e a independência deste mesmo
Estado. Existe, em segundo lugar, um reconhecimento da Autoridade Palestiniana por
parte de Israel, mas não um reconhecimento
do Hamas. E, depois, existe uma Autoridade
Palestiniana que reconhece Israel, mas não
reconhece o Hamas para falar em nome da
população palestiniana. Nestas condições, a
solução só poderia passar pela constituição
do estado de Gaza, do estado da Cisjordânia
e pela continuação do estado de Israel. O
grande problema é que nem a Autoridade
Palestiniana nem o Hamas aceitam reconhecer mutuamente as suas autoridades.
A única entidade que não vê com maus
olhos uma solução deste tipo é Israel: a
divisão de território significaria o enfraquecimento do perigo palestiniano. Claro que
uma disposição geográfica e política nestes
termos obrigaria à proliferação do conflito,
ainda para mais com um grupo terrorista
a assumir uma das suas frentes, o Hamas.
cONSIdErAçõES FINAIS

Parece razoável que, mais do que procurar
soluções grandiosas e totais, talvez seja mais
útil optar por soluções mais modestas, que
procurem um acordo menos ambicioso e
sejam capazes de transformar a situação
que se vive no terreno, de forma a garantir
condições para o estabelecimento de um
futuro estado palestiniano dentro das linhas
de um armistício. In diplomatic terms,
this formula would go beyond phase two
of George W. Bush’s 2002 “road map for
peace,” which proposed a Palestinian state
with provisional boundaries, by striving to
reach interim agreements on all the issues
but stopping short of actually resolving the

final-status issues of Jerusalem, the fate of
the Palestinian refugees, and permanent
boundaries, which were envisioned as phase
three of Bush’s road map.2
Depois da Guerra de 1948, Israel estabeleceu armistícios com aquelas que eram as
potências beligerantes: o Egito, a Jordânia,
o Líbano e a Síria. O que estava em causa
neste armistício era o estabelecimento de uma
trégua para se resolver alguns problemas,
por exemplo ligados à questão fronteiriça.
Assim sendo, Israel poderia reconhecer
um estado palestiniano dentro das linhas
de armistício sem pretender resolver de
imediato problemas como o dos refugiados.
O raciocínio é o de começar por resolver o
básico, antes de acrescentar novos problemas a outros que ainda nem sequer foram
resolvidos. Esta seria a primeira fase da
resolução de todo o conflito, uma fase que
parece poder ser perfeitamente acomodada
quer pela Autoridade Palestiniana quer
pelo Hamas. Mesmo não reconhecendo o
estado de Israel, o Hamas não coloca de
parte a possibilidade do estabelecimento
de uma trégua. Neste sentido, uma coisa é
certa: o estabelecimento de um armistício
seria a única construção sólida que poderia
sair de um conflito com quase um século,
se aqui incluirmos as hostilidades nascidas
entre árabes e judeus desde o momento da
desagregação do Império Otomano.
Depois de uma primeira fase de trégua,
obviamente temporária, avançar-se-ia para
aquela que, como já disse, é a que me parece
a mais coerente e sensata das propostas,
que é a dos dois estados. Esta proposta
pressupõe, evidentemente, a coexistência
de dois estados independentes, soberanos
e autónomos - Israel e Palestina. A grande
questão, depois da definição exata do que
seriam os estados de Israel e da Palestina, está, na minha opinião, em resolver o
problema de Gaza. Tentar encontrar uma
solução tolerante e pacífica implica sempre
ter de lidar com as recusas e negações do
Hamas como líder do território de Gaza. É
impreterível, contudo, ter a noção exata de
que todo este processo é sinónimo de anos e,
quem sabe, décadas. Aquilo que representa
o tempo de vida de uma geração são cinco
minutos em História.
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