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História de um conflito  

Paulo Geiger 

 maior parte da mídia internacional, um grande número de 
formadores de opinião, políticos, intelectuais, líderes de estados e de 

nações, líderes religiosos, organizações e instituições não governamentais, 
governamentais e internacionais, pessoas comuns, alguns movidos por 
intencional má-fé (no sentido de apresentar versões que lhe interessam 
como se fossem fatos), outros por desinformação, ou desaviso, reduzem 
toda a essência do conflito palestino-israelense em sua fase atual a uma luta 
de oprimidos (os palestinos) contra seu opressor (Israel), que ocupa seu 
território e lhe impede o livre exercício de seus direitos de nação. À luz 
dessa redução simplista e maniqueísta, desenham-se os perfis do mocinho e 
do bandido. Toda ação palestina, inclusive terror sanguinário e violência 
contra civis indefesos, é vista como parte de uma luta justa, na qual os fins 
justificam os meios. Todas as operações de Israel em sua luta contra o terror 
são vistas como crimes de guerra, violação dos direitos humanos. Não são 
poucos os que, mesmo condenando o terror em todas as suas formas, veem- 
no, neste caso, como consequência inevitável da ocupação, e nesta a única 
causa do conflito. Ou seja, com sua ‘política militarista’, com sua 
‘opressão’, com sua negação dos ‘direitos dos palestinos’ pela força, Israel 
seria o único causador e alimentador do conflito, cabendo-lhe, e só a ele, 
solucioná-lo com a retirada incondicional que propiciaria o estabelecimento 
do estado palestino e, com isso, o fim do conflito. 

Considerando que a ocupação realmente existe, e que ela contraria de 
fato a aspiração dos palestinos a um estado próprio, aspiração que, 
independentemente de sua validade ou justificação histórica, assumiu o 
status de um direito internacionalmente reconhecido, essa maneira de ver e 
de concluir poderia parecer autêntica, não fosse a grande distorção, 
proposital ou desavisada, de ‘congelar’ a essência do conflito em seu 
aspecto atual. Proposital ou desavisadamente, não se percebe a ocupação 
como uma das fases – longa embora – de um complexo conflito que perdura 
por mais de 80 anos, conflito que, como este artigo demonstrará adiante, 
não foi desencadeado nem alimentado em nenhum momento pela recusa 

A 

809 

judaica, sionista ou israelense de admitir e aceitar a instalação de mais um 
entre os muitos estados árabes do Oriente Médio e da África – um estado 
dos árabes que habitavam a antiga Palestina –, mas sim pela recusa destes, e 
de todo o mundo árabe, de aceitar, ao lado desse estado dos árabes 
palestinos, a existência de um único estado judaico no único lugar no 
mundo em que poderia existir. 

A compreensão de que a ocupação é apenas uma fase desse longo 
conflito, exigindo soluções muito mais complexas do que a simples retirada 
de Israel – que não levaria, por si mesma, ao fim do conflito –, exige o 
conhecimento de todo o processo histórico que levou a ela, o que não cabe 
nos espaços das agências de notícias e dos comentaristas de plantão. Muito 
mais simples e vendáveis são as imagens de atentados sanguinários, de 
meninos atirando pedras em tanques, de helicópteros atingindo carros e 
casas, a emblemação caricata de Sharon, as frases feitas sobre repressão, 
‘massacres’, violações de direitos. A consequência não é só desinformação, 
mas a consolidação de uma opinião, de uma atitude, que acaba 
contaminando decisões e medidas anti-israelenses, sem falar na munição 
farta que se oferece ao que, sob o pretexto do anti-sharonismo, logo se 
configura como anti-israelismo, antissionismo e antissemitismo. 

Apenas como exemplo desse gatilho rápido movido a distorção de 
informação e reforçado por preconceitos e pré-conceitos: a TV mostrou ao 
mundo inteiro como um oficial norueguês que chefiava uma comissão da 
ONU, depois de um breve passeio pelas ruínas dos quarteirões de Jenin, 
onde se travara uma batalha entre as forças de Israel e palestinos armados 
(na qual morreram 23 israelenses e 56 palestinos), ainda sob a falsa 
denúncia, veiculada por palestinos – e mais tarde refutada pela própria 
ONU –, de um suposto ‘massacre’ de centenas de pessoas, declara que 
“indubitavelmente ali ocorrera um crime de guerra”. Depois da II Guerra 
Mundial, um tribunal internacional reunido em Nuremberg para julgar 
criminosos de guerra nazistas, levou semanas apresentando testemunhas, 
documentos, filmes, com pleno direito de defesa dos acusados, para 
concluir que houvera crimes de guerra e para condenar os acusados, e ainda 
absolver alguns. O norueguês e sua comissão precisaram apenas de alguns 
minutos para chegar ao veredicto e anunciá-lo ao mundo. 

Este artigo destina-se a preencher essa lacuna de informação objetiva 
sobre a história do conflito, e levará à compreensão de que a ocupação que 
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caracteriza a situação atual não é sua causa, mas sua consequência, e foi a 
recusa árabe de aceitar a existência de Israel como estado judaico – e não 
uma recusa sionista e israelense de aceitar um estado palestino – que se 
constituiu na raiz conceituai e histórica que o engendrou e que, no fundo, o 
alimenta ainda hoje. 

A origem do conflito do Oriente Médio está ligada à questão do 
direito histórico dos judeus de terem uma pátria no lugar em que se 
formaram como nação, e que alimentou durante 2 mil anos seu sonho de 
retorno, sua percepção de convergência e, portanto, sua unidade como povo 
em busca de um futuro comum. Visto erroneamente por muitos como 
apenas uma religião, o judaísmo é na verdade um amálgama de identidades: 
uma identidade histórica grupai (percepção de pertinência a um povo), uma 
identidade espiritual e cultural – forjada na religião, mas extensiva a 
conceitos filosóficos, éticos e comportamentais – e uma identidade de 
destino, que seria o ‘retorno’ à identidade inicial em Sion, presente na 
gênese do povo judeu e parte importante de seu óritos e de seu ethos. O 
retorno a Sion, portanto, sempre foi parte da própria percepção que o povo 
judeu tinha da essência de seu ser, e fator decisivo de sua visão de redenção 
pela volta às origens. 

O movimento sionista moderno, criado no fim do século XIX, 
alimentado pelos ideais libertários da emancipação, dos direitos do homem e 
das nações, trouxe para a categoria do direito internacional o sonho milenar 
de redenção dos judeus. Assim como todos os povos, o povo judeu teria 
direito à autodeterminação, e o novo movimento sionista foi criado como 
instrumentador dessa autodeterminação, mais adequado, em sua conceituação 
e métodos, à modernidade do que os sonhos messiânicos e o misticismo da 
escatologia judaica. O sionismo moderno é a bimilenar tensão do retorno 
traduzida na linguagem dos novos tempos, reconhecível por todos os povos, 
equiparada aos direitos de todos os povos. Visava a construir uma pátria para 
um povo sem pátria e nela estabelecer um estado-nação para uma nação 
histórica, na terra que era o berço de sua existência e o porto visado de sua 
longa travessia. Em 51 anos o sionismo realizou essa tarefa, viabilizada 
politicamente e endossada, afinal, pela decisão majoritária das nações 
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organizadas de todo o mundo1 O Estado de Israel, que o povo judeu vê como 
um direito histórico da nação de Israel, surgiu como um estado legitimamente 
criado pela consciência universal desse direito. 

Por outro lado, é um erro de avaliação histórica interpretar a 
reivindicação de um lar nacional para o povo judeu (expresso num moderno 
estado-nação), e o reconhecimento internacional de que essa reivindicação 
constituía um direito, apenas como fruto da necessidade de amenizar os 
efeitos do Holocausto. A percepção da nacionalidade e o anseio por uma 
vida nacional normal sempre foram parte da identidade judaica na 
dispersão, e são expressas na religião e cultura judaicas, ao longo de 2.000 
anos. O ideal de retorno a Sion não foi inventado pelo sionismo moderno, 
nem pela ONU. Theodor Herzl2 percebeu a necessidade de um lar nacional 
para o povo judeu ante a resistência do antissemitismo à emancipação e às 
ideias libertárias do século XIX, mas com isso ele não estava criando a 
ideia, e sim dando-lhe um rationale e um contexto modernos. A ideia do lar 
nacional judaico e do moderno estado-nação para o povo judeu é fruto da 
própria história dos judeus e de seu apego a sua identidade histórica. 

Também é preciso entender que os 2.000 anos de dispersão fizeram 
dos judeus bons cidadãos das nações que os abrigaram, mas que uma religião 
comum não é a única marca de sua unidade. Os judeus não são apenas um 
conjunto disperso de correligionários, mas membros de uma entidade 
histórica, uma nação, que se reconhece como tal e que aspira a um futuro, e o 
direito ao estado-nação para aqueles que o quiserem, ou dele necessitarem. 

* * * 

A Palestina nunca foi, ao longo de 2.000 anos, desde que deixara de 
ser um estado judaico soberano (com a destruição do segundo Templo, em 
70, e a derrota final para os romanos, em 135), estado de nenhum outro 
povo ou qualquer outra nação. Passou de mão em mão, foi varrida por 
guerras de conquistas e reconquistas, mas nenhuma consciência política de 
pertinência à terra e a seu destino substituiu a que os judeus levaram 

                                                 
1 Em 1897 realizou-se o primeiro Congresso Sionista, em Basiléia, Suíça. Em 1947 a ONU 
decidia a partilha da Palestina para a criação de dois estados nacionais: um para os árabes 
palestinos, um para o povo judeu. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. 
2 Jornalista judeu, idealilizador do sionismo moderno e organizador do Primeiro Congresso 
Sionista. 
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consigo para a Diáspora e de lá a exercitaram, sonhando com a volta a Sion. 
Mas, no curso de uma das conquistas, a conquista árabe, que durou cerca de 
quatrocentos anos (do século VII ao século XI), uma população de 
camponeses e pequenos comerciantes árabes muçulmanos lá se estabeleceu. 
Aos poucos, tornaram-se majoritários, mas nunca aspiraram a transformar 
essa predominância demográfica em fato político. Não reivindicaram 
soberania em nenhum dos momentos das seguidas ocupações (a partir do 
século XI) dos turcos seldjucos, cruzados, mamelucos, e turcos otomanos. 
Foi essa presença física de uma população árabe de cerca de 700 mil 
pessoas no território que a ONU destinara ao estado judaico que serviu de 
pretexto para a recusa árabe em aceitar uma solução partilhada para a dupla 
reivindicação nacional sobre a mesma terra. 

Já a proposta sionista de um estado nacional judaico na Palestina 
nunca se baseara na exclusão da população árabe local. A imigração judaica 
a partir de fins do século XIX estabelecera-se em terras compradas aos 
árabes e em terras devolutas – terrenos pedregosos ou pântanos infestados 
de malária –, que foram redimidas para a agricultura. Aos poucos a 
população judaica crescera e criara uma infraestrutura econômica e social 
que seriam as bases para o futuro estado. Nas duas primeiras décadas do 
século XX, líderes árabes de países vizinhos, como o emir Faiçal e o rei 
Abdallah, em sua luta pela libertação do colonialismo francês e inglês, viam 
com bons olhos o estabelecimento judaico na Palestina, e aceitaram a ideia 
de uma nação judaica ao lado das nações árabes independentes que 
surgiriam na região3. A frustração que lhes foi imposta pelas potências 
coloniais acarretou o rompimento com essa ideia, e uma oposição ferrenha 
a ela, que redundou no conflito que perdura até hoje. A partir daí, não foram 
raros choques violentos entre as comunidades árabe e judaica, insuflados 
pelos líderes árabes dos países vizinhos, e que atingiram em alguns 
momentos (1920, 1936) as proporções de um quase pogrom. 

O movimento sionista e o establishment judaico na Palestina, por 
outro lado, tinham a consciência de que a realização nacional judaica em 
Erets Israel4 e as aspirações nacionais dos árabes não eram excludentes. 
Entenda-se que a Palestina de então compreendia terras em ambas as 

                                                 
3 Houve entendimento nesse sentido entre o emir Faiçal e Chaim Weizmann, presidente da 
Organização Sionista, entendimento expresso pelo primeiro por escrito. 
4 Em hebraico, ‘Terra de Israel’, termo com que os judeus denominavam a Palestina. 
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margens do rio Jordão, ou seja, os atuais territórios de Israel, Cisjordânia, 
Jordânia e Gaza. Essa foi a Palestina que a Liga das Nações, após a I Guerra 
Mundial, outorgou à responsabilidade mandatária da Inglaterra, com o fim 
precípuo de lá propiciar a criação de um lar nacional para o povo judeu5. 
Um dos primeiros atos dos ingleses, no entanto, ainda em 1922, foi entregar 
a maior parte da Palestina, a margem oriental do Jordão (a Transjordânia), à 
família haxemita do rei Abdallah, bisavô do atual rei da Jordânia, para que 
lá se estabelecesse um reino árabe soberano. O movimento sionista aceitou 
a ideia, convencido de que, realizada assim a aspiração nacional dos árabes 
da Palestina, seria mais fácil partir para a realização nacional judaica no que 
restara da Palestina, a margem ocidental. 

Mas a oposição dos árabes não arrefeceu, demonstrando que ela não 
partia do temor de que a presença judaica e suas aspirações nacionais 
pudessem prejudicar as suas próprias, mas sim de sua recusa em aceitar in 
limine qualquer realização nacional judaica na Palestina. Os ataques aos 
judeus continuaram, até que, em 1937, uma comissão internacional, a 
Comissão Peel, chegou à Palestina – agora só a margem ocidental – para 
estudar a situação e sugerir uma solução. A solução proposta foi uma 
segunda partilha: dividir o que restara da Palestina entre os dois povos. De 
novo os judeus aceitaram, de novo a recusa árabe foi peremptória. A 
proposta da comissão Peel evoluiu para a proposta afinal apresentada na 
ONU em 1947, e aprovada por grande maioria na Assembleia Geral. 

Os judeus da Palestina e do mundo comemoraram a solução da 
Partilha; os árabes prometeram um banho de sangue e começaram a atacar 
os judeus ainda antes da saída dos ingleses. No dia em que estes 
embarcaram no último navio, 14 de maio de 1948, o Comitê Nacional 
judaico proclamou o estabelecimento do Estado de Israel no território que 
lhe fora destinado pela ONU, e no mesmo dia os exércitos de cinco países 
árabes invadiram o recém-criado estado. No decorrer da guerra, dos cerca 
de 740 mil árabes que vivam nos territórios do novo estado, entre 580.000 e 
650.000 o abandonaram, quer por pressão das forças invasoras, que os 
estimularam a fazê-lo prometendo que retornariam depois de sua vitória na 
guerra, quer por medo, quer por terem sido expulsos pelas forças 

                                                 
5 Em novembro de 1917 o ministro de Exterior da Inglaterra, lorde Balfour, exarava uma 
declaração que reconhecia o estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina, sem 
prejuízo dos direitos da população árabe ou dos judeus dispersos pelo mundo. 
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israelenses. A maioria desses árabes não foi absorvida nos países árabes 
vizinhos; foram tratados como refugiados, em acampamentos precários, 
sustentados em parte por recursos da ONU e dos países árabes. Foram, 
assim, mantidos como refugiados, eles e seus descendentes, não por razões 
humanitárias, mas – até hoje – como um instrumento de pressão política e 
moral sobre Israel, mesmo tendo sido o problema criado por uma guerra 
que os próprios árabes haviam desencadeado. Por outro lado, numa situação 
simétrica, em consequência do conflito um número equivalente de judeus 
(mais de 600.000) abandonaram às pressas os países árabes nos quais 
viviam durante gerações, como o Iraque, a Síria, o Iêmen, o Marrocos, o 
Egito, a Argélia, a Líbia, o Líbano. A grande maioria foi levada a Israel em 
operações especiais, praticamente dobrando em um ano a população do 
país. Depois de tempos difíceis em acampamentos (maabarot), foram 
totalmente absorvidos pela sociedade israelense. A Declaração de 
Independência de Israel confirmava a visão não excludente do sionismo 
sobre os direitos dos dois povos, conclamando os árabes de Israel, da 
Palestina e dos países da região a viverem em paz com o novo estado, para 
juntos construírem uma era de progresso e justiça no Oriente Médio. 

O armistício de 1949 estabeleceu as fronteiras – reconhecidas 
internacionalmente – entre o Estado de Israel e o território destinado ao 
estado dos árabes da Palestina, este territorialmente dividido entre a 
Cisjordânia e a faixa de Gaza. No entanto, durante os 18 anos e meio em que 
estes territórios estiveram à disposição dos árabes para isso, nenhum estado 
palestino foi estabelecido. A questão árabe não era – como nunca fora – 
somente a questão do direito nacional dos árabes da Palestina de terem seu 
estado. A questão árabe era a hegemonia total sobre toda a Palestina, ou seja, 
a negação de qualquer direito judaico a uma afirmação nacional, a um estado 
judaico. A Transjordânia anexou a Cisjordânia, criando o reino da Jordânia. 
O Egito anexou a faixa de Gaza. Não interessava criar um estado palestino e 
com isso esvaziar o conteúdo essencial da visão estratégica árabe: uma 
Palestina árabe-muçulmana integral, sem Israel, sem direitos nacionais 
judaicos. Confundindo identidade nacional com religião, essa Palestina árabe 
era chamada de ‘estado laico e democrático’, como se laicos e democráticos 
fossem os estados árabes existentes, como se Israel fosse um estado 
teocrático e seu judaísmo se restringisse à religião, como se democracia não 
existisse no único estado democrático de toda a região. Os refugiados árabes 
foram mantidos como peões da ‘legalidade’ da causa árabe; o não 
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reconhecimento de Israel, o boicote econômico a Israel, depois o terrorismo 
contra Israel e os israelenses, foram as armas invocadas e aplicadas a partir do 
primeiro dia após o armistício. 

Em 1964, ainda quando Cisjordânia e Gaza eram territórios sob 
controle árabe, numa conferência pan-árabe foi criada a OLP, Organização de 
Libertação da Palestina, sob a chefia de Yasser Arafat, o líder da principal 
organização terrorista anti-israelense, a Al Fatah. A Palestina que devia, 
então, ser ‘libertada’, era a das terras do Estado de Israel em suas fronteiras 
internacionalmente reconhecidas. Na mesma conferência foi aprovada a Carta 
Palestina, que preconizava explicitamente a extinção, por via armada, do 
Estado de Israel e de sua população. Apenas os que lá viviam antes de 1917 
teriam permissão para ficar6. Amplamente ‘argumentada’, essa decisão 
invocava que só a aspiração nacional dos árabes da Palestina era legítima, 
pois os judeus não eram um povo e não tinham direito sobre aquela terra. A 
Carta Palestina foi, até pelo menos meados da década de 1990, o instrumento 
ideológico da luta árabe pela eliminação de Israel e estabelecimento de um 
estado palestino em toda a Palestina, não deixando dúvida quanto a seus 
objetivos estratégicos. Seus instrumentos já foram mencionados: boicote, 
terrorismo, ameaças, pressão política através de uma ONU reconfigurada 
pelo terceiro-mundismo, contando com o apoio do bloco soviético, em sua 
guerra fria com o bloco ocidental. 

Em 1967, três anos após ter sido exarada a Carta Palestina, talvez 
insuflados por falsa denúncia soviética de que Israel concentrava tropas e 
preparava ataque contra a Síria, o Egito e a Síria, e, logo depois, a Jordânia 
mobilizaram-se para o que denominaram ser a guerra decisiva contra Israel, 
visando a seu extermínio. Tropas egípcias e sírias, fortemente armadas 
pelos soviéticos, movimentaram-se para as fronteiras com Israel. O Egito 
pediu e obteve imediatamente de U-Thant, secretário-geral da ONU, a 
retirada das tropas da ONU que garantiam a paz no Sinai desde a guerra de 
19567, deslocou seu exército através do deserto até a fronteira israelense e 
bloqueou o estreito de Tiran aos navios israelenses, única saída de Israel 

                                                 
6 Ano da Declaração Balfour, primeiro documento oficial a reconhecer a aspiração sionista. 
7 Na Campanha do Sinai, juntamente com a França e o Reino Unido, Israel combateu as 
tropas egípcias, e avançou na península do Sinai até o canal de Suez. Sob pressão americana 
e por decisão das Nações Unidas, retirou-se do Sinai, que foi ocupado por tropas da ONU 
como guardiães da paz. 
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para o oceano Índico, via de seu comércio com a Ásia e a África. 
Mensagens irradiadas do Cairo, em hebraico, avisavam os israelenses de 
que eles seriam degolados e lançados ao mar. Apesar da ameaça imediata, 
apesar do bloqueio marítimo, em si um ato de guerra, nem a ONU nem 
qualquer iniciativa internacional foram mobilizadas para encontrar uma 
solução pacífica. Em 5 de junho, Israel atacou as forças egípcias e, logo 
depois, as sírias, destruiu a maior parte de seus efetivos militares e ocupou o 
Sinai e as colinas de Golan. Apesar dos pedidos de Israel ao rei Hussein 
para que se mantivesse fora do conflito, o exército jordaniano atacou Israel. 
Em três dias, Israel ocupou a Cisjordânia, inclusive a cidade-velha de 
Jerusalém. Em seis dias, a guerra terminara e Israel ocupava militarmente 
todo o Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e o planalto de Golan. 

Logo após o cessar-fogo, o governo israelense de Levi Eshkol propôs 
a devolução dos territórios ocupados num acordo de paz definitiva. A 
resposta árabe veio da Conferência de Cartum, no Sudão: não a negociações 
com Israel, não ao reconhecimento de Israel, não à paz com Israel. A partir 
de então, a ocupação desses territórios tornou-se um fato político bem 
caracterizado pelo direito internacional, como consequência de uma guerra 
e no aguardo do contrato político que desse fim à guerra, contrato que a não 
negociação, o não reconhecimento e o não à paz tornaram inexequível. O 
terrorismo, principalmente atentados contra civis, assumiu proporções cada 
vez maiores contra israelenses e judeus, em Israel e em qualquer parte do 
mundo. Mas no momento em que, entre 1977 e 19798, o Egito aceitou as 
negociações que haviam sido propostas por Israel ainda em 1967, acabou 
sendo assinado o primeiro tratado de paz entre Israel e um país árabe, e o 
território ocupado, o Sinai, foi integralmente devolvido. 

O presidente egípcio signatário da paz foi combatido por todo o 
mundo árabe, e afinal assassinado. Boicote, terrorismo e recusa de negociar, 
o apego árabe à visão estratégica da eliminação de Israel continuaram a 
impedir uma solução negociada e definitiva que permitisse a devolução de 
territórios num contexto de paz, única alternativa possível para essa 

                                                 
8 Em 1977 o primeiro-ministro egípcio Anuar Sadat, realizou surpreendente e dramática 
visita ao Estado de Israel, dando início a negociações que levaram, em 1979, ao acordo de 
Camp David (entre Sadat, Jimmy Carter, presidente norte-americano, e Menachem Beigin, 
primeiro-ministro de Israel) e à posterior assinatura do acordo de paz entre Israel e o Egito, 
que incluía a troca de embaixadores. Em 1982 Israel tinha devolvido todo o Sinai ao Egito. 
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devolução. Como poderia Israel entregar territórios para que se constituísse 
um estado que, programaticamente, teria como estratégia eliminá-lo do 
mapa e dizimar sua população, com fronteiras a 16 km de seu núcleo mais 
densamente povoado? 

Novas esperanças surgiram em 1994, quando israelenses e palestinos, 
primeiro em Madrid, depois em Oslo, pareciam concordar quanto a haver 
chegado o momento de negociar uma solução de convivência que levasse a 
uma paz definitiva e ao estabelecimento do estado palestino nos territórios a 
serem devolvidos por Israel, o que implicou, ao menos oficialmente, o 
arquivamento, por exigência de Israel, da Carta Palestina de 1964. As 
negociações, depois de mais de setenta anos de antagonismo, ódio e 
incompreensão, e de milhares de mortes, pareciam afinal, mesmo com fases 
de paralisia e de retomada, estar se aproximando de um desfecho promissor, 
quando em 2000 se reuniram, de novo em Camp David, o primeiro-ministro 
Ehud Barak, chefiando a delegação israelense, Yasser Arafat, presidente da 
Autoridade Palestina, chefiando a delegação palestina, e o presidente norte-
americano Bill Clinton como host e mediador. 

O que aconteceu em Camp David, depois das gentilezas televisadas 
do ‘you first, please’, não tem ainda relato oficial. A síntese das versões 
indica que havia sobre a mesa uma proposta israelense que os próprios 
israelenses consideraram ‘generosa’, e que, objetivamente, oferecia: a 
devolução de c. 95% das terras da Cisjordânia, com negociação dos 5% 
restantes (permutas, compensações); estabelecimento do governo palestino 
em Jerusalém, que seria, assim, também a capital palestina, mas sem dividir 
a cidade; estabelecimento de um estado palestino nesses territórios, em 
condições de paz contratual com Israel. O que Israel seguramente não 
aceitou foi a possibilidade de ‘retorno’ de quase 4 milhões de descendentes 
de refugiados palestinos para dentro de Israel, e não do estado palestino, o 
que afetaria decisivamente o equilíbrio demográfico do país, 
transformando- o em pouco tempo, pela via demográfica, no estado 
palestino integral preconizado pela Carta Palestina aposentada. 

Quais os motivos de Arafat, então, para abandonar o quase-acordo de 
Camp David e desfechar a nova intifada, que em dois anos levou a uma 
situação de renovado e trágico impasse? Alega-se que havia má-fé 
israelense, pois o cronograma de Oslo estava sendo descumprido. Alega-se 
que a visita de Sharon ao Monte do Templo, diante da mesquita do Domo 
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da Rocha, foi uma provocação israelense. Alega-se que as condições de 
Israel desrespeitavam o que havia sido combinado em Oslo. Quaisquer que 
sejam as alegações, mesmo que sinceramente Arafat e os palestinos estejam 
convencidos de que são verdadeiras, elas seriam motivo suficiente para 
interromper uma negociação que chegara tão perto de um acordo e voltar à 
estaca zero da violência e do impasse? Sharon não representava então o 
governo de Israel, tinha o direito de estar ali como cidadão de Israel, e além 
do mais, a visita fora comunicada e combinada com as autoridades 
palestinas. Não cumprimento de cronogramas é uma questão operacional, e 
não conceituai. E as condições de uma paz estavam em negociação. As 
negociações Beigin-Sadat-Carter passaram por crises, mas era realmente 
vontade das partes chegar a um acordo. Então é válido perguntar: Arafat 
queria mesmo chegar a um acordo? Se queria, por que recuou? 

Podem-se aventar três hipóteses: 

• Arafat não conseguiu reunir coragem para vencer as 
pressões dos palestinos mais radicais, que nunca abandonaram a estratégia 
da Carta Palestina e recusam a paz e convivência com Israel9. Não quis ou 
não pôde enfrentar sua própria gente, como fizera Barak, para tentar 
convencê-la de que só com concessões mútuas se chegaria a um acordo que 
seria apenas o início de um longo processo de paz e desarmamento. 

• Arafat não quis aceitar uma resolução que não 
contemplasse 100% de suas exigências, inclusive a volta dos refugiados e a 
divisão de Jerusalém, por exemplo. O temor de um resultado negociado que 
exigisse compromissos dos palestinos o teria levado ao confronto, na 
esperança de conseguir, sem compromissos, mais do que aquilo que já 
estava a seu alcance com uma simples assinatura. 

• Os palestinos nunca quiseram realmente uma paz definitiva 
com Israel que levasse a seu reconhecimento e ao enterro definitivo dos 
objetivos estratégicos da Carta Palestina, objetivos para cuja obtenção o 
estado palestino negociado seria apenas uma etapa (como definido na 
Carta). A exigência da ‘volta’ de milhões de refugiados para dentro de 
Israel, e não do novo estado palestino, parece ser um indício consistente 

                                                 
9 Movimentos extremistas e fundamentalistas islâmicos, como o Hamas, a Jihad Islâmica e o 
Hezbollah continuam explicitamente a recusar uma solução que admita ‘dois estados para 
dois povos’ e têm como objetivo estratégico a eliminação do Estado de Israel. 
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dessa visão, exigência muito mais voltada para o enfraquecimento e a 
inviabilização de Israel como estado judaico do que para o fortalecimento e 
a viabilização do estado palestino. 

O que se seguiu, os altos e baixos da violência, com os altos cada vez 
mais frequentes, põem à prova, uma vez mais, as intenções verdadeiras dos 
dois lados. Independentemente de qual a tendência política do governo de 
Israel num dado momento (nos últimos dez anos Israel teve cinco líderes de 
estilos e concepções não idênticas: Rabin, Peres, Netaniahu, Barak e 
Sharon), ou quais venham a ser os governos israelense e palestino após 
eleições em ambos os campos, as alternativas para o Oriente Médio não 
mudaram, e se resumem a quatro possibilidades: 

• Vitória total da visão dos extremistas palestinos, com a 
extinção de Israel como estado judaico no melhor dos casos, e, no pior dos 
casos, eliminação ou expulsão da maior parte de sua população; 

• Vitória total da visão nacionalista extremista israelense, que 
se opõe ao estabelecimento de qualquer estado palestino a oeste do Jordão, 
mesmo em convivência pacífica com o estado judaico; isso exigiria ou a 
continuação da ocupação, ou a expulsão ou eliminação da população 
palestina; 

• Continuação indefinida do impasse e do conflito, os 
palestinos recorrendo ao assassinato e ao terror metódicos como forma de 
desestabilizar a sociedade judaica de Israel, e afinal conduzindo à hipótese 
a); para os extremistas israelenses, repressão aos palestinos e criação de 
fatos consumados (mais ocupação, mais colônias) que levariam, afinal, à 
hipótese b); para ambos, a continuação das mortes, da insegurança quanto 
ao futuro, do desgaste econômico; 

• Acordo de convivência de dois estados para dois povos, 
que seria o início de um processo de paz que levaria, com o tempo, ao 
desarmamento psicológico, ao fim do ódio e da educação para o ódio10, aos 
benefícios da cooperação e, por fim, à paz verdadeira, que, segundo Rui 
Barbosa, é aquela que emana do coração dos povos. 

                                                 
10 Durante dezenas de anos as crianças palestinas têm sido educadas a odiar os judeus e, a 
não reconhecer Israel. Os movimentos extremistas as preparam para o autossacrifício em 
atentados terroristas. Matar judeus é uma das formas de chegar ao paraíso. 
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Por mais irreal que pareça hoje esta hipótese d), diante do clima de 
ódio e conflito exacerbado, diante da desconfiança, diante da quase certeza 
de que são muitos os fatores que trabalham conscientemente contra ela, 
diante da evidência de que o objetivo estratégico dos palestinos – e seu 
simétrico de alguns setores israelenses – ainda é a eliminação de Israel11, 
por mais utópica que essa hipótese possa parecer, nenhuma das outras lhe é 
preferível como caminho para o futuro, seja para que lado for. Para 
viabilizá-la, os israelenses teriam de assumir que, independentemente de 
arrazoados de natureza histórica ou religiosa, de uma alegada, e talvez 
tecnicamente correta, a-historicidade de uma nação árabe palestina 
reivindicada como base para um estado palestino árabe, o fato é que se 
formou uma ‘identidade palestina’ reconhecida internacionalmente, que é 
tão fato consumado quanto a presença judaica – independentemente de sua 
inequívoca razão histórica – e a do estado judaico. E os palestinos, qualquer 
que seja o nível de seu radicalismo, terão de se convencer de que o estado 
judaico, baseado no inegável direito histórico do povo judeu, como o de 
todos os povos, é legítimo e irreversível. E o mundo terá de se convencer de 
que, nesse contexto, nenhuma retirada de Israel pode ser exigida fora do 
contexto de um acordo de paz que reconheça a legitimidade de ambas as 
aspirações e elimine de uma vez por todas o objetivo estratégico de 
extinguir o estado judaico. 

O sionismo construiu sua visão de uma nação judaica restabelecida 
com base no direito dos judeus de serem uma nação como todas as outras, o 
que inclui também seu respeito aos direitos de todas as outras. Esse 
respeito, ante a reiterada intenção de grande parte dos palestinos de 
encararem qualquer acordo apenas como um passo a mais para a 
programada eliminação de Israel’’, representa sem dúvida um risco para o 
estado judaico e sua população judaica. Por isso é importante a consciência 
de que nenhum acordo, nenhuma assinatura, levará por si só à paz. A 
verdadeira paz terá de ser construída através da convivência contratual, e da 
progressiva neutralização – pelos benefícios percebidos da paz – dos 
extremismos e dos fundamentalismos. Levará anos, talvez mais de uma 

                                                 
11 Ainda em julho de 2005, nas vésperas da anunciada retirada israelense de toda a faixa de 
Gaza, quando oficialmente a Autoridade Palestina declara adotar um caminho de negociações e 
acordo para a existência de ‘dois estados para dois povos’, um líder do Hamas, em entrevista à 
imprensa italiana, reitera a oposição histórica de seu movimento à existência do estado judaico, 
anunciando o futuro desaparecimento do Estado de Israel. 
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geração. É um risco calculado, com ares de utopia, num período em que a 
segurança e a defesa ainda serão prioritárias, mas a única tentativa válida 
para uma solução definitiva. Enquanto isso, o povo judeu, o sionismo e o 
estado judaico devem esperar e trabalhar para que – do outro lado desse 
conflito – prevaleçam vozes e ações lúcidas que entrem em ressonância 
com essa ideia, para criar um novo ciclo, agora virtuoso, de entendimento e 
convivência pacífica. 




