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Cólera e manifestações contra uma nova provocação de Netanyahou 

 

 
Manifestação de Palestinianos em Jerusalém Este. 

 

Reproduzimos uma análise de Simon Kramer (publicada no semanário 

Informations Ouvrières do Partido Operário Independente, de França, nº 463, de 26 

de Julho de 2017), sobre a situação na Palestina, tratada pelos órgãos da 

Comunicação internacional de forma totalmente diversa da que utilizam para a 

Venezuela. 

 

No início de Junho, aquando de uma concentração para comemorar 
o 50º aniversário da ocupação de Jerusalém pelo Exército de Israel, o 
Primeiro-ministro israelita, Benyamin Netanyahu, declarou que o Complexo 
da Mesquita al-Aqsa «continuaria sempre sob a soberania israelita». Ora al-
Aqsa é o terceiro lugar santo do Islão e constitui o coração da identidade 
palestiniana. A defesa do livre acesso à Mesquita al-Aqsa une e cimenta 
todos os Palestinianos, qualquer que seja a facção a que eles pertençam. 

Em Abril deste ano, o Governo israelita já tinha anunciado a sua 
intenção de aumentar o número das suas colónias na cidade ocupada e de 
construir 15 mil novas habitações em Jerusalém-Este. 

É evidente que o apoio da Administração dos EUA à política 
expansionista do Estado sionista, as declarações de Donald Trump sobre a 
mudança da Embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém – bem 
como, ao seu nível, o apoio político do presidente francês Macron a 



Netanyahou – fazem parte do contexto que alimenta a política agressiva do 
Governo israelita contra os direitos do povo palestiniano. Prova disso é a 
violência da repressão (5 mortos e 825 feridos palestinianos desde 21 de 
Julho) e, agora, a instalação de pórticos de detecção de metais à entrada da 
Esplanada das Mesquitas, contra a opinião do Exército israelita e do Shin 
Beth (os Serviços secretos israelitas) que não esqueceram que, em 2000, a 
visita de Ariel Sharon (1) a essa Esplanada tinha desencadeado a Segunda 

Intifada. 

Milhares de Palestinianos resistiram às limitações de acesso à al-Aqsa 
ou manifestaram-se exigindo o seu levantamento. A 14 de Julho, três 
Palestinianos atacaram soldados e polícias israelitas e mataram dois 
oficiais; em seguida, foram abatidos. É a primeira vez que um acto desta 
natureza acontece no Complexo de al-Aqsa. Desde 1967, somente os 
Israelitas utilizaram armas e mataram centenas de Palestinianos, ao longo 

dos anos, no interior e à volta desse Complexo. 

Perante uma situação de impasse gerada por uma Autoridade 
Palestiniana corrompida e focalizada na cooperação securitária com o 
Estado de Israel, a cólera dos Palestinianos explode, atingindo um ponto de 
ruptura. Como aconteceu com o levantamento da juventude palestiniana 
em Outubro de 2015. 

Nas concentrações e manifestações em massa que têm lugar desde 
há 10 dias em todo o país, os Palestinianos exigem do Governo de Israel a 
retirada dos pórticos e da Autoridade Palestiniana o fim da cooperação 
securitária com o Estado de Israel. 

Dando a entender que estava a responder a esta exigência, o 
presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, a 21 de Julho 
declarou que tinha decidido suspender todos os contactos oficiais com o 
Estado de Israel até que este levante as medidas de segurança. Mas é claro 
que esta decisão não implica a paragem da coordenação securitária com o 
Estado de Israel, principal causa da crescente impopularidade da 
Autoridade Palestiniana. 

 

-------------------------------------- 

(1) Que foi Comandante supremo do Exército de Israel, desde a sua criação em 

1948, e Primeiro-ministro entre Março de 2001 e Abril de 2006. 

 


