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E se Israel for destruído? 

Georges de Moura Ferreira 

Em meio às discussões sobre quem seriam os responsáveis pelos disparates contra a paz, no 
conflito que há 60 anos se desenrola entre mulçumanos e Israel no Oriente Médio, resta a 
impressão de que Israel vem agindo com excessivo rigor frente a uma agressão que é 
divulgada como de pequenas proporções e praticada por um grupo sub-armado, que lutaria 
pela criação de um Estado palestino. 

As notícias são insuficientes para demonstrar que o grupo Hamas (Movimento de Resistência 
Islâmica) não luta pela autonomia do povo palestino, e muito menos pela independência da 
Cisjordânia (a proto-Palestina). As razões do Hamas visam a destruição do Estado de Israel, 
sem esclarecer porém o que virá depois. 

Calha, primeiro, compreender que nem o Estado de Israel (do povo hebreu) nem a Palestina 
(do antigo povo filisteu) chegaram constituir países independentes ou soberanos, pelo menos 
nos últimos dois mil anos – o que mudou somente durante a 2ª Assembléia Geral da ONU de 
1947, que sob a presidência do brasileiro Osvaldo Aranha (a quem os israelenses rendem 
eterna gratidão), aprovou a divisão da região para árabes e judeus, fato não aceito pela Liga 
Árabe, que no dia seguinte à declaração de independência de Israel (14 de maio de 1948), 
coordenou uma invasão ao Estado hebraico por cinco países árabes: Egito, Síria, Jordânia, 
Líbano e Iraque, com apoio de tropas do Marrocos, Sudão, Iêmen e Arábia Saudita, sendo 
derrotados após um ano. 

Desde então o mundo árabe não vem tratando especificamente da questão palestina, mas sim 
de como inviabilizar Israel, situação que mudaria após cinco guerras vencidas pelo Estado 
hebraico, quando o Egito, em 1979, reconheceu formalmente seu vizinho, culminando essa 
nova conjuntura com a anuência da própria Organização pela Libertação da Palestina (OLP), 
que em 1988 adotou o princípio de dois Estados, um israelense e outro palestino, vivendo lado 
a lado, o que levaria à assinatura em 1993 dos Acordos de Paz de Oslo e de Camp David. 
Como recompensa, a OLP recebeu o direito de governar partes da Cisjordânia e da Faixa de 
Gaza. 

Assim o Fatha (Al Fatha – Movimento de Libertação Nacional da Palestina) que hoje controla a 
Cisjordânia, e que tem seu modelo de governo em preceitos seculares e nacionalistas, após 
reconhecer Israel, granjeou grande insatisfação entre várias coligações fundamentalistas 
mulçumanas, especialmente a de um grupo originário da Irmandade Mulçumana do Egito, que 
luta essencialmente contra a secularização das nações islâmicas e funda na cidade de Gaza 
durante a Primeira Intifada (Guerra das Pedras) o Hamas. O Hamas recebe a simpatia e o 
apoio financeiro e material de outros movimentos anti-Israel, em especial do Hezbollah (Partido 
de Deus, com atuação no Líbano, apoiado pela Síria), além de recursos de países como a 
própria Síria e notadamente do Irã.  

Se com esses recursos por um lado o Hamas presta assistência à população carente da 
Palestina nos lugares onde a Autoridade Nacional Palestina (ANP) falha, por outro, incita à 
violência contra o Estado hebreu, promovendo atentados e lançando os famosos foguetes de 
fabricação caseira Quassam, ou os ultrapassados foguetes russos Katyusha (no total 
aproximado de 2,8 mil disparos em 2008).  



O Hamas transforma-se em partido político em 2005 e consegue a maioria dos votos para o 
parlamento palestino em 2006, o que o faz sentir-se fortalecido para, no ano seguinte, expulsar 
de Gaza através de uma guerra civil, a Autoridade Palestina, o que induziu ao isolamento da 
região, ao afastamento de seus membros do governo que atua na Cisjordânia e à imposição de 
um embargo, com apoio da comunidade internacional, que cobra um preço caro da população. 
Diante dessas deduções, resta a impressão de que os próprios palestinos não estão seguros 
quanto a quem deveria representá-los, ou qual política deveriam seguir: a de convivência com 
Israel ou a de sua destruição. Os fatos vêm mostrando que o fim do Estado de Israel não 
representaria a solução para a questão palestina, pelo contrário.  

Israel hoje contribui para a estabilidade daqueles confins e para seu progresso econômico, e se 
por acaso deixasse de existir, aquela região do Oriente Médio se transformaria no palco de 
uma guerra fratricida, com dezenas de organizações e vários países tentando exercer suas 
razões e o poder através da luta armada, o que deixaria o povo palestino novamente em um 
segundo plano, e mais uma vez, sem uma nação. 
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