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Querem sinceramente

Querem despir-me
de minhas vestes

Não por serem minhas.

Querem que eu desaprenda
meu sotaque

Não por ser meu.

Querem que eu esqueça
minhas memórias

Não por serem minhas.

Querem que eu tenha
outros hábitos

por assim dizer...
de comer,
de dançar,
de cantar.

Dizem que não por serem meus...
nada pessoal.

Querem tirar-me
minha pátria

Não por ser meu lugar no mundo.



Querem arrancar-me
do peito o amor

que tenho pela minha Hebron
Não por mim... dizem!

Querem de forma sincera
que eu não exista mais
– não por mim mesmo –

mas por aquilo que tenho em
comum 

ao meu povo.

Querem... sinceramente... querem,
mas não conseguirão!

Por mim mesmo
e pelo que carrego em mim

de meu povo.

Yasser J. Fayad
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Introdução

O livro que apresentamos ao público brasileiro é uma obra elaborada para 

discutir o avanço da colonização sionista e da resistência a esse processo na cidade de 

Hebron. O texto é uma exposição dos métodos e táticas da colonização sionista em 

exemplos palpáveis, como uma pequena amostra reveladora da totalidade concreta 

desse processo, assim como da resistência popular palestina a ele. Apesar de ser uma 

obra individual, o livro carrega uma visão e perceptiva coletiva a muitos palestinos sobre 

o que acontece em seu território histórico. Ao mesmo tempo, esse texto é uma impor-

tante contribuição ao público brasileiro, na direção de dar voz às visões, diagnósticos, 

prognósticos e leituras diretamente dos palestinos, ou seja, a nobre Causa Palestina 

vista pelos próprios palestinos.  É preciso, urgentemente, dar o direito de fala aos que 

lutam pela libertação, pois são eles os únicos interlocutores legítimos de si mesmos. 

É bem verdade que a nobre Causa Palestina é de todos os oprimidos e explorados da 

Terra, mais ainda, é um critério objetivo do verdadeiro internacionalismo – o que nos 

coloca em uma posição de solidariedade plena com o povo palestino. Contudo isso não 

significa dizer que somos nós que devemos falar e decidir por eles, substituí-los por 

assim dizer, devemos, sim, apoiar solidariamente todas as formas de sua luta, incluso 

armada que são justas diante de todo o horror colonialista. Esse é um direito legítimo e 

reconhecido dos oprimidos responderem à agressão que sofrem. 

Na construção estética do livro optamos em apresentar ao leitor brasileiro 

uma série de cartazes, que não pertence ao livro original, os quais demonstram a 

riqueza política e estética do povo palestino na sua luta de libertação. Podemos ver 
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obras de datas distintas, artistas variados e formas de produção diferentes deixan-

do claro que a beleza nascida da luta é uma das características marcantes da nobre 

Causa Palestina.  Optamos em anexar uma parte intitulada “Voz que não se cala”, em 

homenagem ao emitente escritor e intelectual palestino Ghassan Kanafani, que é uma 

tradição das nossas publicações da Fedayn editora e do Movimento pela Libertação da 

Palestina – Ghassan Kanafani, com objetivo de difundir a obra desse importante pensa-

dor palestino ao povo brasileiro. Assim como enriquecemos com mapa e fotos nossas 

da colonização sionista em Hebron nos capítulos "A caminho de Hebron - sob julgo 

da colonização sionista", "Hebron sob as trevas sionistas" e "No coração de Hebron".

Na viagem à Palestina, em 2019, tivemos o nosso primeiro contato com o 

companheiro Ahmad Jaradat, um militante da libertação do povo palestino de filiação à 

esquerda. Ahmad é uma figura humana que pertence ao mundo árabe, profundamente 

hospitaleiro, generoso, atento às questões que nos preocupavam desde o Brasil, curioso 

pelas nossas lutas e vidas do outro lado do globo terrestre.  Um homem de estatura alta 

e magro que intercala cigarros e café fortíssimo quase em um frenesi, enquanto explica 

sua leitura apaixonada pela luta de seu povo. Ele trabalha no Centro de Informações 

Alternativas da Palestina, uma ONG de direitos humanos e comunicação, importante 

em toda a Palestina e com forte atuação na cidade de Hebron. Nossas conversas gi-

raram em torno da evolução histórica, dilemas, dificuldades, elementos de geopolítica 

envolvidos na luta de libertação. Nosso objetivo era aprender e compreender o máximo 

sobre as perspectivas de luta e resistência in loco. Desses encontros e debates solidários, 

que se estenderam horas a fio e que sempre foram regados com muito café árabe com 

cardamomo, na cidade de Ramallah, surgiu a programação de visitarmos Hebron com o 
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convite e assessoria do próprio Jaradat. As impressões causadas sobre nós, ao vermos a 

colônia de assalto no centro histórico da velha cidade, foi um misto de horror e desejo de 

lutar. Hebron está sob invasão de “colônias ilegais”, na Cisjordânia, e têm como integran-

tes militares, paramilitares e civis de extrema-direita, todos sedentos por sangue pales-

tino. O termo "colônia ilegal" se deve ao fato desses territórios terem sido ocupados em 

1967 e, segundo as resoluções da ONU, deveriam ter sido devolvidos, soberanamente, 

ao povo palestino, mas que nunca aconteceu de fato.  Imaginar que uma pequena colô-

nia dentro de uma imensa colônia seja apenas ela "ilegal" é uma tolice em si, Israel é toda 

uma colônia ilegal, imoral, indigna... e deve ser extinta.

Hebron é uma cidade que possui uma forte conotação religiosa na Palestina, 

pois remete ao patriarca Abraão. Aliás, o nome em árabe da cidade é Khalil que signifi-

ca “amigo estimado”, uma alusão a esse símbolo religioso. O local do seu túmulo fica 

na Mesquita do profeta Abraão e sua vida na Palestina estão associados a essa cidade 

santa. Depois da cidade de Jerusalém (al-Quds em árabe, que significa “a sagrada”), não 

é nenhum exagero afirmar que Hebron possui o maior status religioso da Palestina. As 

três religiões monoteístas, a saber, o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo em ordem 

cronológica dão significado a esta cidade. Na tradição islâmica é o profeta Abraão que se 

encontra com profeta Mohammed na sua ascensão ao céu. Esse encontro simboliza o 

reconhecimento por parte da tradição religiosa abraâmica monoteísta da continuidade 

de sua religião no islamismo, professado pelo último profeta.  Mais do que isso, o profeta 

do Islã é um descendente de Ismael,  primogênito do patriarca Abraão, simbolizando 

também nesse sentido o reconhecimento do pai aos descendentes do filho. Esse en-

contro é, permanentemente, relembrado nas cinco orações diárias dos muçulmanos e 
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o nome do Patriarca é celebrado próximo ao final de cada uma das cinco rezas diárias.  

Nessa mesma tradição religiosa, existe outra forte conexão com a figura de Abraão, tra-

ta-se do “Dia do Sacrifício” (em árabe, Eid al-Adha) que coincide com o final do período 

de peregrinação a Meca. Essa importante data do calendário religioso islâmico relembra, 

simbolicamente, o sacrifício que Abraão iria realizar a pedido de Deus que consistia em 

matar seu próprio filho primogênito (Ismael), em uma intervenção divina a criança é tro-

cada pelo cordeiro, demonstrando dessa forma que se tratava de um teste à fé. No “Dia 

do Sacrifício”, os muçulmanos comemoram abatendo cordeiros em sinal de fé similar à 

fidelidade de Abraão para com Deus.

Do ponto de vista histórico, a cidade possui sítios arqueológicos que remetem 

à Era do Bronze (mais 3000 A.C.), o que a coloca entre uma das cidades mais antigas do 

mundo.  Seu famoso mercado (suq),  além de toda a beleza de uma construção milenar, 

foi um ponto de trocas importantes na economia Palestina, ao longo de toda a história.  

Hebron é conhecida por suas lindas cerâmicas que contrastam as cores, em especial, 

o branco e o azul,  sendo reconhecidas por sua beleza e desenhos característicos que 

lembram a Palestina. 

A colonização sionista

A colonização sionista em Hebron deve ser vista como um microcosmo dessa 

colonização na Palestina. No livro, podemos ver como esse processo se dá na formação 

de “colônias de assalto” do território urbano do velho centro da cidade histórica de He-

bron. Esses mecanismos, ferramentas e táticas da colonização não são distintos dos que 
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acontecem em outras partes do território palestino. Nesse sentido, vale a pena pontuar-

mos outras ferramentas, mecanismos e práticas sionistas que não são evidenciados no 

texto, mas que nos levam a compreender melhor esse fenômeno sobre todo o território 

palestino e contra seu verdadeiro e único povo original, os palestinos. 

A)  Encarceramento em massa e sistemático: Israel faz uso dessa forma de 

controle e domínio sobre população palestina. Os números são variáveis, 

mas giram em torno de 4890 presos, sendo que destes 160 têm menos 

de 16 anos e pelo menos 47 são mulheres.  As vítimas são manifestantes, 

lideranças institucionais como prefeitos, deputados, etc., membros de or-

ganizações políticas contra a colonização, lideranças estudantis, de jovens, 

de movimentos culturais e religiosos, de movimentos de mulheres, etc. Is-

rael usa de vários artifícios ilegais, ante ao direito internacional, impondo ao 

povo palestino tribunais militares, ausência de direito de defesa e leis mar-

ciais.  Assim temos, como exemplo gritante de violação de direitos huma-

nos, as chamadas “prisões administrativas” em que o acusado é preso não 

possuindo acesso à defesa, nem tampouco ao processo legal, não conhece 

sua acusação, seus familiares passam de semanas a meses sem saber a sua 

localização, e os prisioneiros são vítimas de sessões de tortura legalizadas 

no sistema prisional israelense.  Condições essas que podem ser prorroga-

das, semestralmente, sem limite de tempo, ou seja, trata-se simplesmente 

de um sequestro e tortura sem paralelo no mundo.  Os julgamentos em 

cortes militares têm altíssima taxa de condenações aos palestinos, algo 

aproximado a 98% dos processos. O sistema prisional israelense é priva-
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do e coloca sobre o prisioneiro os custos de sua prisão, assim o mesmo 

deve pagar por seus utensílios de higiene pessoal, medicações, consultas 

e tratamentos médicos e odontológicos, o que impõe uma forte pressão 

econômica sobre as famílias dos presos políticos. As prisões desestrutu-

ram as organizações de resistência ao processo de colonização, funcio-

nando como uma espécie de contrarrevolução profilática e permanente. 

Penalizam, duramente, as famílias que passam pela angústia de não sa-

berem onde estão seus familiares, suas reais condições de saúde ou vida 

e ainda sofrem a pressão econômica de perder alguém em condições de 

trabalhar e, ao mesmo tempo, ter que arcar com os custos de sua prisão.  

Essas famílias passam por constrangimentos, humilhações e assédios de 

todos os tipos imagináveis nos dias destinados às visitas aos prisionei-

ros.  É comum encontrarmos mais de um membro de uma mesma família 

preso, quase sempre em prisões distintas, para impossibilitar que a família 

visite ambos. Isso acontece porque o dia de visita é o mesmo, sendo que 

o trânsito dos palestinos é interrompido por vários checkpoints e os do-

cumentos de permissão de passagem devem ser pagos e renovados em 

curto espaço de tempo limitando a mobilidade a uma única localidade.

B)  Restrição Econômica: asfixia da economia palestina se dá, inicialmente, im-

pedindo qualquer controle direto dos palestinos sobre as suas fronteiras. 

As alfândegas, portos e aeroportos estão todos sob domínio do coloniza-

dor, privando os palestinos de qualquer controle de entrada e saída sobre 

seu próprio território, tanto de pessoas quanto de mercadorias. A lista de 
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visitantes árabes e não árabes barrados de conhecer a Palestina também 

tem um papel econômico de não permitir a entrada de dinheiro nas mãos 

palestinas. É comum o relato de mercadorias importadas ficarem retidas 

nos portos e aeroportos israelenses de forma permanente, a danificar 

seus conteúdos levando a um grande prejuízo. Asfixia da agricultura pelo 

confisco direto de terras, plantações ou destruição desses cultivos, espe-

cialmente, o das oliveiras, sobre pretextos de segurança de estradas ou 

de colônias de assalto sobre o território palestino, sobretudo no território 

rural, mas também urbano, como acontece em Hebron, asfixiando o co-

mércio palestino do velho suq.  Os agricultores palestinos são privados 

da possibilidade de irrigarem suas plantações, já que os poços de água 

são controlados por Israel, e só os sionistas têm o direito ao uso da água 

em irrigações. Esse impacto sobre agricultura gera uma tensão sobre a 

segurança alimentar da população nativa. As restrições de mobilidade 

com muros, guaritas, barreiras militares fixas e móveis de controle de pas-

sagens, estradas restritas ao uso dos sionistas, etc., incidem, dramatica-

mente, sobre a economia. Pior, dependendo da carteira de identidade e 

mesmo dos documentos dos carros, esses indivíduos e/ou os automóveis 

não podem circular em determinadas áreas, cidades e aldeias impedindo 

a possibilidade de trocas comerciais.  As multas oriundas das mais res-

tritivas formas aparecem como duras penalidades de restrição à econo-

mia do povo palestino. Multas como consertar a própria casa sem pedir 

aval militar em determinadas áreas, multa sobre automóveis, multa sobre 

produtos importados ou exportados usando justificativas vazias, etc. são 
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maneiras de restringir a economia, aumentar os índices gigantescos de 

desemprego e dificultar a vida, com o claro objetivo de que isso faça com 

que essa população abandone o seu território histórico. Os palestinos são 

orientados oficialmente e, não menos cinicamente, a procurarem o siste-

ma judiciário israelense, onde uma imensa burocracia propositada é esta-

belecida a respeito das queixas desses, para que os mesmos desistam de 

seus direitos básicos. 

C)  O uso da violência aberta pelo exército israelense, que é também uma 

polícia colonial, é cotidiano e monstruoso. Não há um único dia em que 

não existam prisões e assassinatos.  Ocultados pela grande mídia em 

todo mundo, essas pessoas mortas ou mutiladas são constantes avisos 

aos demais sobre o seu status de oprimidos e colonizados.  Os assassina-

tos se dão sobre duas formas fundamentais:

• Não planejada: comum em rondas militares israelenses sobre os pretex-

tos mais fúteis possíveis, como por exemplo, a hipótese de alguém estar 

armado, um movimento estranho da vítima, uma aglomeração de pales-

tinos, uma mochila suspeita, um olhar “ameaçador”, etc. 

• Planejada e seletiva: tem como objetivo o assassinato de lideranças po-

líticas capazes de organizar e dar sentido anticolonial à luta do povo.  A 

política de assassinato de lideranças palestinas é tão antiga que nos reme-



17

te ao período do mandato britânico, mas com a distinção de que antes as 

lideranças já eram conhecidas e consolidadas, como o caso do assassinato 

do proeminente intelectual palestino Ghassan Kanafani, em 1972, em Bei-

rute. Agora, a ênfase é no assassinato de lideranças que estão emergindo, 

em uma clara mudança de perspectiva, para “assassinatos profiláticos”. 

Além disso, as mutilações decorrentes de ação planejada por atiradores 

de elite, os quais miram nos joelhos ou com uso de balas de borracha 

alvejam olhos dos manifestantes, ações estas que estão dentro dessa 

mesma lógica “profilática”. Os assassinatos, mutilações e as prisões visam 

qualquer jovem liderança que possa vir a ser um referencial anticolonial 

na luta de libertação.

Outra forma clássica de violência aberta é o uso de bombardeios aéreos, 

inclusive com armas químicas ilegais como o fósforo branco usado sobre Gaza em 

2009,  intensificação de tropas militares de coerção,  incursões em territórios pa-

lestinos  destruindo plantações, propriedades públicas, casas, estradas, escolas, hos-

pitais, prédios.  O objetivo desse aumento periódico de intensidade bélica é manter 

as tropas israelenses aptas à guerra e ao controle colonial massacrando a popula-

ção civil palestina, ao mesmo tempo em que testam técnicas e armamentos novos 

sobre essas mesmas vítimas indefesas.  Os periódicos "Massacres sobre Gaza" são 

os exemplos mais claros dessas ações geradoras de destruições, mortes, mutilações, 

fome, miséria, em um território cercado por muros, sem espaço aéreo e marítimo 

autônomo,  com uma extensão física de 40 km de comprimento e 10 km de largura, 

aproximadamente, onde vivem cerca de 1,7 milhões de pessoas, sendo essa a maior 
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concentração populacional do planeta disposta, verdadeiramente, em uma imensa 

prisão laboratório.

A luta do povo palestino

De uma maneira muito sucinta, podemos dizer que há dois grandes mo-

mentos na história de resistência palestina à colonização sionista.  O divisor de águas 

entre os dois períodos é a Nakba,  a grande tragédia planejada contra o povo palesti-

no, em 1948, que resultou na expulsão de mais de metade da população originária da 

Palestina e, consequentemente, o roubo de suas terras, casas, propriedades, cidades, 

aldeias, estradas, plantações pelo colonizador sionista com a fundação da entidade 

colonial Israel. 

• Pré-Nakba

O Império turco-otomano havia estabelecido uma grande relação com as 

elites árabes locais e regionais.  É preciso ter em mente que os turcos nunca foram 

estrangeiros aos olhos dos árabes, pois muito da sua organização e cultura havia sido 

arabizada ou, ao menos, islamizada. Além disso, ideologicamente, os otomanos sem-

pre se apresentaram como uma continuação do Islão e os árabes se constituíam no 

maior grupo étnico-linguístico comum dentro território do Império. Sendo assim, sua 

presença na estrutura administrativa otomana era considerada necessária para esta-

bilidade política e sempre foi grande, principalmente, nos últimos dois séculos desse 

Império. Foi assim que muitos membros da elite árabe-palestina integraram cargos 
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importantes da estrutura de Estado otomano, em vários locais e não só na Palestina. 

Da mesma forma a presença de árabes, incluso palestinos, no parlamento otomano 

demonstra essa penetração, acomodação e articulação “pelo alto” das elites árabes e 

turcas. O processo de colonialismo europeu iniciado pelo mandato britânico nada tem 

em comum com a forma de articulação e integração das elites palestinas ao Império 

turco-otomano.

Até 1948, podemos dizer que as diretrizes do movimento de resistência 

palestino estiveram, hegemonicamente, nas mãos da elite árabe tradicional da região. 

Ainda que sempre tenham existido outras forças, essa elite local já vinha organizada e 

estruturada do período histórico anterior, ou seja, do Império turco-otomano e se inte-

grava à regional, seus acordos faziam parte dos acertos da elite árabe maior, que havia 

negociado sua participação na Primeira Guerra Mundial, como aliada do Império britâ-

nico contra o Império turco-otomano, com as pretensões de se fazer um Estado árabe 

independente na região. Sabemos que nada havia de contraditório na afirmação positiva 

dos ingleses à pretensão dessas elites árabes, se tratava apenas de uma mentira, ao mes-

mo tempo em que esses negociavam os verdadeiros acordos com as demais potências 

europeias de então, em especial a França. Visto que a Rússia revolucionária de 1917 saiu 

dos acordos que dividiam a cobiçada região do Império turco-otomano em zonas de 

controle neocolonial, para os vitoriosos da guerra. Vale lembrar que o local fora da Eu-

ropa onde mais morreram pessoas decorrentes das disputas imperialistas da Primeira 

Grande Guerra foi no antigo Império turco-otomano. Algo aproximado a três milhões, 

o que equivalia a 15% da população total, muito acima da taxa francesa de mortalidade 

que foi de um pouco mais de 4%, em termos de comparação.
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Sob o jugo neocolonial inglês ou francês, as elites árabes locais e regionais se 

ajustavam na tentativa de serem elas as interlocutoras privilegiadas entre as potências eu-

ropeias e o povo árabe.  Esse esforço marcará o período da Primeira Guerra Mundial até 

as portas da Segunda Grande Guerra para toda a região, o que inclui o mandato britânico 

sobre a Palestina. Distintamente das outras elites árabes que de uma forma ou outra con-

seguiram se tornar articulação fundamental entre o povo e o império, os palestinos foram 

vítimas de um processo singular para a região.

A colonização sionista visava à substituição da população originária, não sua 

exploração econômica. É através da aliança com o Império britânico que deu potência 

para poder executar tal ato, a ponto de podermos afirmar que nunca existiu o sionismo 

triunfador “solo”. Aliás, cabe aqui lembrar que as forças sionistas antes e após 1948 foram 

derrotadas militarmente por várias vezes, a exemplo, da Batalha de Karameh, na reedi-

ção da Guerra do Yom Kippur frente ao exército egípcio e a vergonhosa fuga do Líbano, 

em 2006, frente ao Hezbollah, sempre salvas pela intervenção direta dos impérios. O 

que desfaz o mito da invencibilidade militar e do sionismo tão repetido com o propósito 

de esconder a verdade histórica, na qual a força de Israel é diretamente dependente do 

Império e da fraqueza conjuntural dos Estados regionais, oriunda da articulação dessas 

burguesias e o imperialismo. A visão estratégica sionista de que aliança com o império 

mais importante de então era elemento fundamental para sua vitória se mostrou corre-

ta, historicamente, possibilitando o triunfo de seu projeto de roubar terras/propriedades 

e expulsar/matar palestinos, isto é, de limpeza étnica.

As elites tradicionais árabe-palestinas usaram dos seus instrumentos tradicio-

nais de política, ou seja, a tentativa de negociação “pelo alto”, sem participação popular, 
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com o Império britânico. Esse, por sua vez, conhecedor de um vasto arsenal de técnicas, 

métodos, mecanismos e instrumentos de colonização desenvolvidos desde “seu” arqui-

pélago na colonização brutal de Irlanda, Escócia, etc., passando por América, África e Ásia, 

os aplica à Palestina, como o grande mestre e tutor do colonialismo sionista à época. O 

mecanismo de divisão, elegendo elites políticas não, verdadeiramente, anticoloniais para 

serem os interlocutores oficiais da população originária foi uma dessas artimanhas ingle-

sas. Um fato histórico importante é que o famoso “Grão Mufti de Jerusalém” recebeu 

tal título da mão dos ingleses, pois não existia na tradição islâmica esse “posto” e, nem 

tampouco, o do “Grande conselho islâmico” que assentava outros nomes das elites e as 

embebedavam de um falso poder.  Essa artimanha dividia a elite tradicional e colocava 

os poucos nomes dela, que tinha certo teor anticolonialista inglês e sionista, fora dos 

postos de poder.  A sociedade palestina de então era uma sociedade, eminentemente, 

agrária e de pequenas aldeias vivendo, basicamente, da produção do campo, com a he-

gemonia dessas elites tradicionais que faziam uso ideológico da religião. 

Poucas cidades tinham alguma capacidade industrial ou trabalhadores urba-

nos numerosos e organizados como era o caso, em especial, da cidade de Jaffa com os 

trabalhadores portuários. Não à toa será essa a cidade mais bombardeada para a criação 

de Israel, ou seja, destituindo os palestinos das lideranças que poderiam potencialmente 

dar um impulso organizativo anticolonial. Usando para isso, principalmente, da coopta-

ção, sem ceder poder real, para as elites tradicionais e da coerção para os trabalhadores 

que se rebelavam. A elite tradicional que dominava o campo em latifúndios, oriundos 

da privatização pela lei de terras do Império turco-otomano de 1859, transformou-a em 

uma espécie de aristocracia rural. Poucas famílias controlavam vastas porções de terra, 
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um dos exemplos mais importantes é a família dos al-Husayni.  A elite árabe mais urba-

na, ligada ao comércio e as poucas fábricas, de Jerusalém, Jaffa e Nablus tinham como 

uma das figuras familiares tradicionais os al-Nashashibi, que se revezavam nos postos de 

poder do período turco-otomano e se esforçavam para serem os interlocutores oficiais 

dos palestinos com o Império britânico. Até mesmo essa divisão das elites tradicionais, 

simbolicamente, retratada nessas duas famílias foi largamente usada pelos ingleses para 

rivalizar e dividir mais ainda os palestinos. Para demostrarem seu valor de uso ao colo-

nizador, essas elites suprimiram as revoltas populares, agiam para desacreditar formas 

de luta, de lideranças, de resistência à colonização britânica e sionista... o que servia para 

afirmar sua posição de força ante aos ingleses como moeda de troca no controle do 

povo palestino. 

Durante todo o período colonial houve manifestações de luta e resistência 

popular, que dada a violência das repressões pelo colonialismo inglês e, posteriormen-

te, pelos grupos paramilitares sionistas, pela sabotagem sistemática das elites tradicio-

nais não conseguiram se unificar e dar organicidade a um necessário e fundamental, 

movimento de resistência de caráter nacional e anticolonialista até a década de 30.  

Somente nessa década com o aumento da imigração judaica decorrente do ascenso 

do nazismo, que produziu a resolução final da questão judaica europeia para a Europa, 

ou melhor, a transferência dela para a Palestina, aumentando assim as tensões do 

processo de colonização, é que as revoltas adquirem contornos cada vez mais an-

ticoloniais e, em especial, antissionistas. É preciso assinalar, aqui, que a hegemonia 

de direção das elites tradicionais perdia força, pois delas só se esperavam conciliação 

com os ingleses e mesmo com os sionistas. O ponto culminante dessa perda de for-
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ça relativa das elites tradicionais palestinas no movimento de resistência se dará no 

período entre 1936 a 1939, após o assassinato do popular e anticolonialista Sheikh Izz 

ad-Din al-Qassam, desencadeando uma grande greve geral que durou mais de seis 

meses, intensificando e eclodindo lutas populares dos palestinos em todo o territó-

rio – episódio esse conhecido como a “Revolução de 1936-1939”. O Império inglês 

usou toda sua força na tentativa de destruição do movimento palestino, foi a maior 

mobilização de tropas inglesas no período iminente que antecede a Segunda Guerra 

Mundial.  As mortes, os enforcamentos, a destruição de casas e vilarejos, as prisões em 

massa, os assassinatos, os desarmamentos enfim o uso de uma força bruta e desco-

munal sobre uma população pôs fim àquilo que para muitos intelectuais constituiu o 

momento decisivo da resistência palestina antes da criação de Israel. Para o famoso e 

eminente intelectual palestino Ghassan Kanafani foi o momento chave da luta palesti-

na pré-Nakba, a ponto de esse acreditar que se os palestinos tivessem saído vitoriosos 

daquele processo a história certamente seria outra. Foi daquela derrota que se abriu a 

possibilidade concreta da criação do Estado terrorista, genocida, militarista, expansio-

nista e racista de Israel. 

Por que essa elite que tinha materialmente em suas propriedades, em espe-

cial a terra e o comércio, a base material de sustentação da sua posição de hegemonia na 

sociedade não gestou nenhum movimento de resistência consequente contra coloniza-

ção, já que essa ameaçava e acabou por subtrair seu acúmulo de riqueza e renda?  A res-

posta a essa indagação vem do fato que a elite árabe-palestina não se gestou enquanto 

uma elite nacional apartada da regional árabe.  As fronteiras que conhecemos só apare-

cem com a divisão do espólio da Primeira Guerra Mundial entre as nações imperialistas 
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da Europa. Boa parte dessa elite, que possuía propriedades e tentáculos, no que vieram a 

se tornar outros países árabes da região como a Síria, Egito, Líbano, Jordânia. Isso justifica 

a posição de um relativo conforto por uma parte dela, pois não se sentia ameaçada “de 

morte” com a colonização sionista. Acostumada a uma articulação que durara séculos 

com os otomanos, acreditou ser possível um arranjo similar com os ingleses. Essa janela 

de esperança vai se esvaindo à medida que o tempo passava e ficava clara a preferência 

dos ingleses pelos sionistas; as mentiras e as falsas promessas feitas pelos britânicos 

se desfaziam no ar, ao mesmo tempo em que a força e o projeto sionistas se revela-

vam em seus contornos mais nítidos. Agia e usava os instrumentos clássicos oriundos 

daquele processo de dominação otomana que perdem a sua valia diante do processo 

de colonização europeia, basicamente negociações “pelo alto” e “sem pressão”. Mais 

ainda, essa elite não acreditava ser possível um processo de colonização de substituição, 

não imaginava a extensão da questão judaica europeia, nem entendia o que o nazismo 

produziria sobre ela, deslocando os indesejáveis de lá e operacionalizando como colonos 

a serviço do império na Palestina. Apesar de apresentar fraturas, na medida em que o 

processo de colonização sionista tomava mais corpo e força, essas foram na maioria 

tardias e sem posições anticolonialistas consequentes com a luta. A ampla maioria das 

elites palestinas se manteve em uma posição política a favor da conciliação "pelo alto" 

e contra a luta de libertação.  O ponto decisivo dessa traição se dá na Revolução de 

1936-39, quando irrompe um movimento de massas e espontâneo – consequência 

direta dos efeitos da colonização europeia (britânica e sionista) sobre o povo palestino.  

Foi naquele momento histórico que a elite palestina poderia ter construído um bloco 

histórico anticolonial com seu próprio povo, em especial com os trabalhadores rurais 

onde ela tinha, historicamente, grande penetração hegemônica, contudo ela não o fez, 
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mais do que isso, sabotou a luta de quem a fazia em um dos capítulos mais repugnantes 

da história moderna dos palestinos.

É preciso assinalar que a resistência palestina à época também tinha como 

pedra fundamental a classe trabalhadora, principalmente, a do campo. Não só por se-

rem majoritários, naquele momento histórico, como também por sofrerem pesadas 

perdas como o roubo de terras, água e a destruição de suas plantações pela ação direta 

do colonialismo sionista e britânico amalgamados.   A classe trabalhadora palestina foi 

a única classe social consequente com a luta anticolonial e antissionista desde o início 

desse terrível processo de neocolonialismo.  Foi ela que gestou as primeiras guerrilhas 

camponesas, as greves urbanas, as passeatas, as greves gerais e confrontos nas cida-

des contra o Império inglês e o seu pupilo sionista no período pré-Nakba. Os primeiros 

fedayins são a representação icônica desses trabalhadores e trabalhadoras campone-

ses, que com armamento precário remanescentes de antigas guerras ou armamento 

de caça e que, basicamente, eram usados como adornos ou enfeites nas casas e em 

festividades, saíram à luta para defender seu território histórico. Ainda que possamos 

registrar a presença de setores médios da sociedade, esses eram minoritários naquela 

época e mesmo de pequenas fraturas das elites tradicionais, da qual figura histórica de 

Abd al-Qadir al-Husayni é a mais lembrada pelos palestinos. A pedra fundamental da 

resistência tanto antes de 1948, quanto depois foi e é a classe trabalhadora. 

O grande esforço da classe trabalhadora é de gestar uma consciência de si 

para si em um processo de práxis emancipatória e, consequentemente, produzir suas 

organizações autônomas e intelectuais orgânicos capazes de traçar em programa o 
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caminho do desejo e vontade coletivos da classe, ou seja, a sua grande política. Os 

palestinos tinham que fazer isso em um processo de contra hegemonia frente às eli-

tes tradicionais, mais ainda, tiveram que enfrentar, concomitantemente, a domina-

ção e atomização pela violência produzida pelos colonizadores europeus britânicos 

e sionistas. Infelizmente, é só no período pós-Nakba que veremos, claramente, o 

surgimento dessa organicidade em um novo movimento de libertação.

• Pós-Nakba

A Nakba significou uma tragédia sem precedentes na história da Palestina. 

Mais da metade de sua população à época, aproximadamente 800.000 pessoas, foram 

expulsas de seu território, perdendo suas plantações, casas, aldeias, cidades, desfazendo 

laços familiares, vivenciando um desespero imenso, tendo que sobreviver nos campos 

de refugiados, à fome, ao frio... internamente ao território histórico da Palestina ou em 

países árabes vizinhos. A Nakba desorganizou completamente o tecido social da socie-

dade palestina e é sob essa situação concreta das tendas de refugiados, da dor, da triste-

za, da sensação de impotência, das famílias separadas, da geração que se viu derrotada 

ante ao poderio militar do Império britânico, o grande tutor e ativo construtor do para-

-estado sionista até a consolidação de Israel, que surgiu uma nova etapa do processo de 

resistência e luta de libertação.

Essa nova fase se distingue da anterior, pois, aqui, as elites tradicionais per-

deram o seu espaço histórico de outrora e não conseguiram ser articuladoras da relação 

império e o povo, acabando por saírem de cena. A vitória do Egito contra o imperialis-



27

mo inglês e francês, em 1956, pela nacionalização do Canal de Suez foi acompanhada 

por um impulso de otimismo e nacionalismo entre todos os árabes. A sensação era de 

que os árabes, finalmente, poderiam virar o jogo contra as antigas potências coloniza-

doras europeias. A década de 50, sobre os ventos do nacionalismo árabe, em especial, o 

nasserismo no Egito, abriu portas para uma nova reorganização de resistência palestina 

que culminou, na década de 60, com a criação da OLP (Organização para Libertação da 

Palestina). É dessa geração despojada pela Nakba, do tecido social desfeito pela violên-

cia que surgiu uma nova forma de resistência. Até do ponto de vista estético é possível 

notar isso, nas lideranças pré-1948  usavam-se vestes tradicionais árabes religiosas de 

cunho islâmico, como é o caso do famoso Hajj Amin al-Husayni, já na nova fase as vestes 

são oriundas dos setores populares, em especial dos camponeses com o icônico lenço 

árabe-palestino conhecido como keffiyehi,  imortalizado por Yasser Arafat, juntamente 

com as vestes militares para lembrar que estavam em estado de guerra contra o inimigo. 

Sob o guarda-chuva da OLP, organizaram-se  várias tendências políticas de espectro 

muito distintas em uma formação de frente única de libertação nacional. Com a estra-

tégia de libertação de todo o território histórico da Palestina sob o lema “do rio ao mar” 

(alusão do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo) articulando várias táticas conjuntas na luta 

anticolonial. 

Das massas refugiadas que perderam tudo, no sentido de posses, e por vezes 

até todos, no sentido de familiares e próximos, é que se organizaram os militantes e as 

guerrilhas sob a direção de partidos e organizações que compõem a OLP. A base funda-

mental será de trabalhadores expulsos à força da Palestina histórica para outros países 

circunvizinhos da região ou para campos de refugiados internos ao antigo território. Se-

rão esses os setores de ponta de lança das lutas de resistência, nas décadas de sessenta 
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até oitenta, quando as negociações levam a OLP para os territórios internos da Palestina 

histórica em uma mudança de cenário importante.

Os ventos da história não sopraram a favor dos palestinos. Primeiro o seu 

principal ponto de apoio na década de 60, o Egito nasserista, é derrotado e destituído 

por um governo que poucos anos depois assinaria acordos de normalização com Isra-

el em Camp David. Os palestinos tentaram reorganizar suas forças em outro território 

de apoio, a Jordânia, todavia o governo jordaniano se tornará extremamente hostil aos 

palestinos sob pressão de Israel e dos EUA, desencadeando um processo brutal de re-

pressão sobre a OLP, conhecido como Setembro Negro. O terceiro ponto de apoio que 

os palestinos se esforçam para se organizar é o instável Líbano, ex-colônia francesa, que 

sofre com as divisões e fragmentações internas. A chegada dos palestinos precipita a 

guerra civil libanesa e esses são dragados nesse processo. Um dos capítulos que não 

devemos nunca esquecer é da pródiga aliança entre a OLP e os setores da esquerda 

libanesa, que enfrentaram os setores à direita, em especial as milícias falangistas, aliadas 

de Israel e do Império estadunidense. Essa aliança estava em vantagem política e militar 

quando o governo Sírio, que temia a perda do controle do Líbano ante as forças pales-

tinas e libanesas unificadas à esquerda, apoiou a extrema direita e Israel.  O fim dessa 

dramática situação histórica para a OLP é a invasão do Líbano, em 1982, pelas forças do 

exército israelense com o objetivo claro de destruir, definitivamente, a organização pa-

lestina.   Nos acordos firmados pelos palestinos com intermediação dos Estados Unidos, 

os campos de refugiados palestinos no Líbano seriam protegidos da ação das milícias de 

extrema-direita maronitas e do exército israelense, em contrapartida, a OLP se desloca-

ria para Tunísia. A história registra, no período de 16 a 18 de setembro de 1982, a ocorrên-
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cia dos massacres das milícias falangistas com a cooperação direta de Israel nos campos 

de refugiados palestinos de Sabra e Chatila com mais 2500 pessoas assassinadas. 

Na década de 80, os palestinos contabilizavam centenas de assassinatos de 

suas lideranças pelo serviço secreto israelense e outros que queriam controlá-los, pelas 

incursões militares que sofreram, sem pontos de apoio próximos da Palestina histórica e 

isolados, na distante Túnis, longe de suas bases políticas principais nos campos de refu-

giados dos países árabes circunvizinhos. Essa OLP assume, gradativamente, mudanças 

da sua estratégia original e passa a assumir a tática fundamental das negociações ao 

invés da luta armada, como forma legítima de resistência e libertação, abrindo mão da 

perspectiva de libertação de todo o território palestino histórico e assumindo os limites 

definidos pela ONU na resolução 181 da partilha – o que significou, na prática, aceitar o 

"direito" de existência da colônia Israel sobre território palestino. Internamente, o reflexo 

do aumento da hegemonia da burguesia não deslocada, em especial da Cisjordânia, que 

desde a ocupação em 1967 evolui, historicamente, abrindo relações e articulações com 

Israel em acordos “por cima”.

No contexto regional, o movimento nacionalista árabe perdeu força e o que 

ouvimos foi emergência de governos que se articulavam cada vez mais com o Impé-

rio estadunidense transformarem a nobre Causa Palestina, paulatinamente, em uma 

retórica vazia de seus governos até chegar à completa normalização das relações com 

Israel como anunciado, no segundo semestre de 2020, pelo governo dos Emirados 

Árabes e do Bahrein. Exceção a isso foi o Irã, pós-Revolução Islâmica de 1979, que 

manteve sua posição de apoio ao povo palestino para além do mero discurso. Já no 
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contexto internacional, os palestinos vivenciaram o refluxo marcado pela derrocada 

da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e da emergência de um mundo 

unipolar sob domínio dos Estados Unidos da América, aliado histórico do Estado de 

Israel desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial.

Distintamente da dominação européia, em especial da Inglaterra e França 

sobre o mundo árabe, nos séculos XIX e XX, os EUA emergiram sem a necessidade da 

fórmula "colonial clássica" das antigas potências. Sua dominação é fruto das relações 

de dependência econômica, hegemonia político-cultural e da gigantesca capacidade de 

coerção militar, não obstante a única colônia importante mantida pelos EUA é Israel.

As lutas populares de massa, que explodiram no território histórico da Pales-

tina, em 1987, conhecidas como Intifada, a Revolta das Pedras, abriu um novo fôlego na 

luta de libertação e resistência do povo palestino, ao mesmo tempo que escancarou o 

distanciamento da OLP dessa nova geração que surgia na luta palestina. É preciso assi-

nalar que esse distanciamento foi uma construção fundamentalmente sionista dos EUA 

e das elites árabes aliadas a esses, mas também por questões internas dos palestinos.

Sob esse aspecto interno é preciso assinalar que a sociedade palestina emer-

gente após a Nakba possui seu tecido social desfeito naqueles que foram expulsos e 

que se refugiaram no território histórico da Palestina, nos países árabes circunvizinhos 

e um contingente menor espalhado mundo afora. Contudo um pouco menos da me-

tade da população Palestina não foi deslocada à força nesse processo. Serão esses se-

tores, fundamentalmente, que não apresentaram perda de suas propriedades, cidades, 
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aldeias que estavam em um primeiro momento coesionados pela tragédia com todos 

os outros segmentos do povo palestino que irão, após ocupação em 1967 em diante, ges-

tar posições cada vez mais de adaptação à colonização sionista. Assim, quando o tempo 

demonstrou que o fenômeno de colonização não seria algo facilmente derrotado, esses 

setores da sociedade palestina, em especial a burguesia não deslocada e que não perdeu 

suas propriedades, tenciona, internamente, a OLP e o seu maior partido Fatah a abdicar de 

certos princípios da fundação desses movimentos. Na atualidade, essa burguesia estabele-

ce abertamente negócios comuns com Israel. Ela constrói um bloco histórico que luta pela 

hegemonia do movimento de libertação da Palestina, com setores de classe média e mes-

mo frações de trabalhadores, renunciando posições históricas da luta de libertação como o 

direito do retorno dos refugiados e a luta de libertação de todo o território palestino. É pre-

ciso ter em conta que nesse processo de colonização Israel não fez somente uso da força, 

pois como filho tardio do neocolonialismo carrega consigo todo o requinte e sofisticação 

da dominação.  Estabeleceu com esse segmento de classe palestino relações importantes 

de articulação.  Para que essa burguesia palestina mantenha seus negócios ativos, seja de 

fração comercial, bancária e industrial, em especial ligada à construção civil, ela precisa 

manter sob controle ou em xeque o movimento de libertação nacional palestino. 

Além dessa fragmentação da sociedade palestina em classes sociais com pro-

jetos distintos, a fragmentação da população se dá por situações muito diversas. Interna-

mente ao território histórico da Palestina alguns possuem liberdade de trânsito, comércio 

e trabalho dadas por Israel, muitos outros não possuem tais liberdades e estão presos a 

uma ou algumas cidades palestinas; a falta de comunicação livre entre Gaza e Cisjordâ-

nia, a impossibilidade de ir a Al-Quds (Jerusalém) são alguns exemplos. Existem também 
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aqueles palestinos que possuem cidadania israelense, sendo cidadãos de terceira classe, 

porém tendo mais liberdades do que os demais e, por fim, nos campos de refugia-

dos as condições de miséria e desemprego são enormes, o que deixa vulnerável esses 

setores. Externamente ao território histórico da Palestina alguns milhares vivem em 

campos de refugiados em condições precárias de vida, sofrendo com a guerra como é 

o caso da Síria, como foi do Iraque, com a crise econômica e social como a do Líbano. 

E existem palestinos espalhados pelo mundo afora, alguns em boas condições de vida, 

tendo filhos e netos com cidadania e vida normalizada nesses países, tudo isso implica 

em complicações de estabelecer um movimento de libertação coeso. Todas essas difi-

culdades estão na ordem do dia para que os palestinos superem essas fragmentações, 

em uma unidade necessária, a fim de libertar seu território histórico da colonização de 

judeus europeus.

Quando examinamos a luta dos palestinos constatamos que diferente-

mente do passado, onde existia um predomínio do campo, as lutas se tornaram mais 

urbanas. Percebemos também que trabalhadores refugiados, em campos externos e 

internos ao território histórico da Palestina, sempre foram a ponta de lança da liber-

tação pós-Nakba e que os segmentos mais jovens da classe trabalhadora assumiram 

com afinco seu papel de luta, a despeito da fragmentação e atomização geradas pela 

colonização, não permitindo que se formasse uma lacuna geracional tão desejada pelo 

inimigo. No fundo, tudo isso nos indica que é na capacidade dos trabalhadores pales-

tinos que reside toda a força motriz e futuro do movimento de libertação, assim como 

a construção de uma sociedade palestina, que será antítese perfeita de Israel, uma 

sociedade solidária, democrática, com igualdade e equânime.
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Os chamados “processos de negociação para a paz” da qual Oslo é o co-

roamento midiático, foram antes de tudo, uma forma de continuação do processo 

de colonização sionistas sobre a Palestina.  Não mais fazendo uso de movimentos de 

expansão de alta intensidade como vistos em 1948 e 1967, mas de uma forma cotidia-

na, paulatina, sistemática, silenciosa/silenciada pela grande imprenssa mundial sobre 

os territórios ocupados em 1967. Sobre a cobertura cínica de que se “negociava a paz” 

com os palestinos, Israel executava a continuação de seu processo de colonização e 

imposição de seu domínio sobre todo o território histórico da Palestina. Por outro lado, 

Oslo também é a demonstração cabal de que o sionismo não pretende ceder nem 

sequer a um “Estado palestino” controlado, fraco, debilitado, raquítico. Nesse sentido, 

revela que todas as formas de diálogo, incluso o submisso e humilhante, foram fecha-

dos pelos sionistas. Israel não quer e nunca quis paz, demonstrando que mentiam em 

um jogo de cena e ocultavam suas verdadeiras intenções de seguir a rapinagem de 

terra, água e vida palestina.

O povo palestino foi transformado, aos poucos até chegar à atualidade, em 

prisioneiros de um regime de Apartheid intensificado e mais brutalizado que o sul-afri-

cano, com seus “bantustões” e guetos fortemente murados e com passagens militar-

mente controladas da qual a Faixa de Gaza é o exemplo mais emblemático. Distinta-

mente do antigo regime sul-africano do Apartheid, Israel tornou-se um grande bastião 

reacionário do planeta e não só da região, como fora o outro em relação à África, sem-

pre disposto a vender seus conhecimentos, tecnologias e armamentos desenvolvidos 

sob a brutal colonização palestina aos governos e regimes de extrema-direita e direita 

mundo afora, inclusive ao Brasil. Temos como exemplos recentes:
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A) Em 2019, vimos, no Chile, uso de armas não letais para cegar os olhos 

dos manifestantes, técnica essa desenvolvida pelos israelenses duran-

te as revoltas palestinas da Segunda Intifada, ocorrida em no ano de 

2000.

B) Em 2020, nos Estados Unidos, mais especificamente, na cidade de Min-

neapolis vimos o assassinato filmado do afro-americano George Floyd 

por um policial local, utilizando uma manobra de imobilização e asfixia 

simultânea, desenvolvida sobre as vítimas palestinas pelos agentes do 

exército israelense e ensinada a outros.

O recente anúncio da anexação da Cisjordânia, no primeiro semestre de 

2020, não é nada mais do que afirmação de que nunca existiram “processos de ne-

gociação para a paz”, que o mediador político (Estados Unidos da América) sempre foi 

um país atuante e aliado de primeira ordem de Israel, desde sua fundação e de forma 

mais incisiva após 1967 e nunca um agente neutro nas questões referentes ao território 

palestino. Aqueles palestinos que apostaram todas suas fichas no movimento tático de 

negociação aprenderam a dura lição, de que não se negocia com quem nunca deixou 

de ser mentiroso, racista, expansionista, militarista, opressor, colonizador. É impossí-

vel a existência de um Estado palestino ante a uma estrutura e uma entidade como 

é Israel. As falsas promessas desenhadas em toneladas e toneladas de papéis sem 

valor algum dariam, no final das contas, aos palestinos não mais de que um pequeno 

território, todo dividido e fragmentado, cerceado por todas as formas de restrições 

imagináveis.  Até mesmo as mais frágeis “concessões” sionistas nunca passaram de 
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poucos meses, a exemplo do aeroporto civil em Gaza e a ligação por estrada entre a 

Cisjordânia-Gaza destruídos pelos sionistas. A OLP, que havia abdicado de suas po-

sições de origem para se adaptar as tentativas de negociação diplomáticas, se vê, na 

atualidade, imersa em uma crise.

É esse movimento em crise que deve ser reestruturado com a leitura clara 

e cristalina de que o sionismo é incompatível com o povo palestino, a paz, a justiça, o 

direito de retorno, de autodeterminação, etc. A solução final de Israel é o apagamen-

to completo da Palestina histórica não só territorial, histórica e culturalmente, mas, 

essencialmente, de seu povo originário. Israel é um ator que não demonstra nenhum 

sinal de mudança de sua perspectiva histórica inicial, isto é, não existe movimento in-

terno de mudança e, externamente, sua relação com o Império estadunidense e com 

outros lacaios desse na região não a coloca em xeque. Ou o colonialismo é derrotado e 

todos os direitos dos palestinos respeitados ou não haverá paz na Palestina.

Na sua longa trajetória e práxis libertadora, o povo palestino desenvolveu 

dezenas e dezenas de formas de luta, táticas e técnicas distintas, de luta armada a 

lutas pacíficas como passeatas, colheitas de azeitonas coletivas, marchas como a do 

Retorno, ações jurídicas na ONU e em outros instrumentos internacionais, estabele-

cendo relações com movimentos anticolonialistas como na Argélia, na África do Sul, 

etc., criando laços profundos de solidariedade com nações como Cuba, estabelecendo 

relações com universidades e centros de formação intelectual pelo mundo, partidos 

políticos, organizações sindicais, movimentos populares e sociais em todo globo,  etc.  

O livro que apresentamos hoje ao público brasileiro descreve uma forma chamada 
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"luta conjunta", que congrega palestinos de diferentes organizações da sociedade ci-

vil e judeus antissionista em ações de não violência num experimento específico em 

Hebron. As experiências descritas no livro pertencem a esse grande número de táticas 

e formas de fazer a luta de resistência e libertação, nesse sentido pertencem ao rico 

léxico dessa práxis libertadora do povo palestino, ou seja, deve ser vista como uma das 

formas de luta, não a única ou a melhor.

Mais de um século de colonização europeia, de guerra aberta e de todo um 

imenso esforço conjunto de impérios, notadamente, mas não só da Inglaterra e dos 

Estados Unidos da América, aliados ao movimento sionista contra o povo palestino. 

A despeito de toda a gigantesca assimetria na correlação de forças, armas, tropas, re-

quintes de violência, etc., não conseguiram destruir como desejavam a Palestina. Essa 

força de resistência inabalável do povo palestino pode não ter sido capaz sozinha de 

derrotar esse Bloco histórico colonizador, tampouco esse foi capaz de apagar a Pa-

lestina e seu povo heroico da face da Terra como planejado. Isso fez dela um bastião 

da luta pela liberdade, autodeterminação dos povos, anticolonialista, antirracista, pela 

terra, água, recursos naturais, moradia, contra opressão e a exploração,... servindo de 

farol para todos aqueles que lutam por dignidade e justiça em todo o mundo. Cabe a 

nós também assumirmos, consequentemente, nosso papel nessa luta para derrotar 

o Império e a Colônia e assim libertar a Palestina desse pesadelo para seu povo. Esse 

livro de Ahmad Jaradat, “Hebron - a cidade impossível” faz parte do nosso esforço nessa 

direção. 
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Apresentação

Al Khalil (Hebron): uma história de luta cotidiana
contra o apartheid israelense

Foi com muita alegria que aceitei o convite do amigo Yasser Jamil Fayad para 

fazer a apresentação desse importante relato sobre as violações de direitos humanos 

praticadas contra o povo palestino. Tal emoção e responsabilidade são enormes, princi-

palmente por conta de ser um depoimento do grande ativista Ahmad Jaradat, que tive o 

prazer de conhecer nas minhas viagens à Palestina. Jaradat é membro do Centro de In-

formação Alternativa (AIC), uma organização muito importante na promoção dos direitos 

humanos. A AIC, através da defesa do direito à informação e de seu compromisso com a 

verdade, realiza um trabalho indispensável para a construção de uma alternativa popular 

e democrática para o conflito existente. A AIC é formada por cidadãos árabe-palestinos 

e israelenses, que se uniram para promover atividades conjuntas de denúncia contra o 

genocídio, a limpeza étnica e o apartheid imposto por todos os governos de Israel con-

tra a população palestina. Ahmad Jaradat tem publicado importantes textos sobre a luta 

do povo palestino, como For our Homeland: history, strategies and practices of Palestinian 

Popular Resistance, em conjunto com Maria Chiara Rioli (AIC, 2011). Em Hebron, a cidade 

impossível, nos apresenta o cotidiano de uma cidade ocupada militarmente desde junho 

de 1967, e todas as privações e proibições impostas pelo colonialismo israelense.

O início da colonização sionista na Palestina

Entre 14 e 15 de maio de 1948, a Palestina sofreu um golpe militar liderado por 

organizações terroristas ligadas ao movimento sionista, tais como Irgun, Stern e Haga-
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nah, entre outras. Essas organizações terroristas tiveram a cumplicidade e apoio de vários 

oficiais do governo britânico, que exercia seu Mandato colonial desde 1918. Tais organiza-

ções construíram uma unidade política e militar, se apropriaram de armas, munições, veí-

culos e equipamentos deixados pelo colonialismo britânico e receberam apoio externo de 

nações e governos que defendiam a ideia sionista de um “lar nacional para os judeus”. O 

resultado das ações militares desses grupos terroristas foi a criação das “Forças de Defesa 

de Israel” e do “Estado de Israel”. Para o povo palestino essa data de 15 de maio é a Nakba 

(“A catástrofe). Aqui começa uma das mais cruéis histórias de repressão, de violência e de 

perseguição contra uma população originária. 

Os palestinos viviam em paz e consideravam seu território um exemplo de con-

vivência entre judeus, cristãos e muçulmanos, unidos por tantas tradições comuns e por 

uma pátria que ficou conhecida carinhosamente como “Terra Santa”, especialmente pela 

simbólica cidade de Jerusalém, mas também pela existência de locais considerados sagra-

dos para as três principais religiões monoteístas. Percorrer as cidades palestinas é desfrutar 

de um emocionante reencontro com a história da humanidade, mas a coexistência pacífica 

entre as religiões e os habitantes da “Terra Santa” enfrentou, no século XX, pelo menos 3 

inimigos: o colonialismo turco-otomano, o colonialismo britânico e o sionismo. 

Até 1918 o Império turco-otomano manteve a Palestina sob ocupação militar. 

Entre 1918 e 14 de maio de 1948 foi a vez do colonialismo britânico. A Palestina nunca 

teve o direito de desfrutar plenamente de uma situação de paz, justiça ou independência 

nacional. Todas as famílias que nasceram na Palestina viveram sob ocupação ilegal de 

sua pátria, sempre por uma força militar estrangeira. Os colonialismos turco-otomano, 
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britânico e sionista dominaram esse território durante o século XX. Tanto em 1918 como 

em 1945, os palestinos sonhavam com a independência nacional. Criar uma pátria livre 

do colonialismo, independência, soberania nacional e autodeterminação, uma Repú-

blica Democrática, uma nação árabe livre. Essa esperança nunca se transformou em 

realidade. A criação de um movimento político nacionalista judaico, conservador, anti-

democrático e racista, destruiu o sonho de uma Palestina independente, de um Estado 

único, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, onde pessoas de todas as religiões e opiniões 

políticas tivessem os mesmos direitos, numa sociedade justa e democrática. O sionismo 

é um movimento pró-imperialista, pró-colonialista. Esse movimento produz uma ela-

boração teórica e ideológica fundamentada na ideia de que os judeus são o “povo eleito” 

por Deus para governar a “Terra Santa” e que eram um “povo sem terra” diante de uma 

“terra sem povo”. Essas mentiras foram amplamente difundidas no interior da comuni-

dade judaica europeia e estadunidense, visando angariar apoio político e financeiro para 

o movimento sionista, que prometia em 50 anos (1897-1947) criar o “lar nacional” para 

os judeus na Palestina. Um de seus fundadores, Theodor Herzl, sempre manifestou sua 

posição contrária aos árabes, afirmando que o “Estado Judeu” seria um “posto avançado 

da civilização ocidental contra a barbárie”. Ou seja, o movimento sionista nunca teve um 

caráter democrático, sempre foi um movimento baseado no racismo contra os árabes 

e na intolerância contra os povos do Oriente. O sionismo foi o instrumento perfeito 

do neocolonialismo/imperialismo para dividir os povos que habitavam a Palestina e os 

países vizinhos, a ferramenta mais adequada para promover a violência, a instabilidade 

e a discórdia. Seu objetivo principal, que ainda não foi plenamente realizado: expulsar 

os árabes da Palestina e ter o controle absoluto desse território estratégico. Segundo 

Marcelo Buzetto, em seu livro A Questão Palestina: guerra, política e relações interna-
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cionais (Editora Expressão Popular, 2016), podemos resumir a origem do conflito atual 

em cinco acontecimentos históricos: 1. A criação do movimento sionista, em 1897, 2. 

A Declaração Balfour, de 02 de dezembro de 1917, onde o governo britânico apoia a 

reivindicação do movimento sionista de um “lar nacional para os judeus na Palestina”, 3. 

O Plano de Partilha da Palestina, decisão ilegal, aprovada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 29 de novembro de 1947, dividindo o território em dois Estado, um 

judeu e outro árabe, 4. A proclamação do “Estado de Israel”, em 15 de maio de 1948 e 5. 

A aceitação, pela ONU, do ingresso do Estado de Israel como membro da organização, 

em 11 de maio de 1949. Este último fato é da mais alta gravidade, pois entre maio e 

dezembro de 1948, o recém-criado “Estado de Israel” já tinha destruído 531 aldeias pa-

lestinas, além de 11 bairros urbanos, totalizando uma população de 850 mil famílias que 

iriam viver o drama de serem refugiados. A ONU ignorou completamente essa situação 

e nunca procurou investigar e punir os responsáveis por tais crimes. Essa impunidade, 

com a cumplicidade da ONU, deu ao colonialismo sionista liberdade para perseguir, tor-

turar e matar a população palestina, algo que ocorre frequentemente até os dias atuais.

Entre 1948 e 1967: sionismo e imperialismo unidos contra os povos árabes

Em 15 de maio de 1948 os sionistas se declararam vitoriosos, chamaram a 

data de “Guerra de Independência” e intensificaram as ações militares contra a popula-

ção civil árabe na Palestina. Teve início uma nova etapa da expansão colonialista sionista: 

consolidar seu domínio sobre o território conquistado em 1948/1949, impedir a criação 

do Estado árabe (ou seja, descumprir a Resolução 181 da ONU, que fala em dois Estados) 

e se preparar para novas guerras de conquista, mas a resistência do povo palestino se 
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organizava das mais diferentes maneiras. Relembrando as heroicas lutas populares de 

1936 a 1939, os palestinos procuraram melhorar sua capacidade de mobilização e orga-

nização e buscaram apoio no nacionalismo árabe, nos movimentos anti-imperialistas, 

que se desenvolviam por todo o mundo, e em governos que eram solidários a esta justa 

e legítima luta de libertação nacional. Um grande aliado para a construção dessa nova 

fase da resistência palestina foi Gamal Abdel Nasser, presidente egípcio, que entre 1952 

e 1970 edificou um governo anti-imperialista e antissionista. Nasser tinha participado 

da Legião Árabe, que tinha sido derrotada em 1948, na Palestina. Entre 1956 e 1964, o 

Movimento Nacionalista Árabe e o governo Nasser estabeleceram contatos e surgiu daí 

o apoio ao Movimento de Libertação Nacional (FATAH), criado pelo engenheiro Yasser 

Arafat e, depois, a criação da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), em 

1964, como uma iniciativa da Liga Árabe, sob a influência do “Socialismo Árabe” ou Nas-

serismo. Em 04 de junho de 1967, Israel inicia uma operação militar que ficará conheci-

da como Guerra dos Seis Dias, e numa ação relâmpago suas tropas ocupam Jerusalém, 

Gaza e toda a Cisjordânia, além das Colinas de Golan, da Síria, e a Península do Sinai, 

do Egito. Essa segunda vergonhosa derrota árabe diante do colonialismo israelense fez 

surgirem novos grupos e organizações da resistência palestina, como a Frente Popular 

para a Libertação da Palestina (FPLP), fundada pelo médico palestino, de família cristã, 

George Habash. Criada em dezembro de 1967, a FPLP se incorpora à OLP defendendo 

a unidade nacional palestina contra Israel, mas deixando evidente sua interpretação da 

conjuntura política regional e internacional, considerando a Revolução Palestina como 

parte da Revolução no Mundo Árabe, e esta como parte do movimento revolucionário e 

anti-imperialista mundial. A FPLP vai apontar como inimigos principais da causa pales-

tina: o sionismo, o imperialismo e as elites árabes, sempre submissas ao colonialismo. É 
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nesse contexto de expansão do colonialismo sionista que as tropas israelenses chegam 

a Al Khalil (Hebron), em 1967. 

Al Khalil (Hebron): uma cidade palestina sob o cerco militar israelense

Eu tive a oportunidade de visitar Al Khalil (Hebron) por duas vezes, uma em 

2010 e outra em 2011. Fiquei impressionado e indignado por vários motivos. Nas duas 

vezes nossos amigos palestinos não puderam entrar na área ocupada por Israel em 1967. 

Eram pessoas cujas famílias moravam em Al Khalil (Hebron) antes de 1948, ou seja, antes 

da existência do chamado “Estado de Israel”, mas eles, cidadãos palestinos, não tinham 

autorização para andar pela cidade velha, não tinham liberdade para se movimentar. Le-

varam-nos até próximo ao “checkpoint” (posto de controle do exército colonialista isra-

elense) e nos alertaram para tomar cuidado com os colonos sionistas, que eram sempre 

muito agressivos quando percebiam que os “turistas” eram apoiadores da causa palestina. 

Passamos pelo “checkpoint”, com muito mais tranquilidade que a família palestina que 

estava à nossa frente. Vimos os soldados gritando com uma mãe palestina e seus filhos, 

fazendo perguntas em voz alta, causando um constrangimento desnecessário. Viram 

nossos passaportes brasileiros, olharam as mochilas e, sem muita conversa, passamos. 

É uma pequena rua que separa o lado palestino do lado ocupado pelos soldados colo-

nialistas. No meio da rua, o “checkpoint”. O primeiro impacto é a quantidade de antigos 

comércios palestinos fechados, uma cidade deserta, com cerca de 500 a 1000 colonos 

sionistas ilegais desfrutando de um território onde viviam, até 1967, milhares de famílias 

palestinas. Na porta azul de várias antigas “lojinhas”, um padrão naquela parte da cidade, 

vimos pintada de branco a Estrela de Davi. Lembrei na hora da suástica nazista pintada 
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na porta dos comércios de judeus em bairros da Alemanha ou da Polônia nos anos 30 e 

40 do século XX. Na minha cabeça vieram os métodos semelhantes usados pelo nazismo 

e pelo sionismo. Começamos a andar entre pequenas vielas onde estão algumas casas 

habitadas por famílias palestinas, e me deparo com uma pichação escrita “Gás para os 

árabes – Liga de Defesa Judaica”. Perguntamos para uma família palestina o que significava 

aquilo e disseram que são um grupo de colonos que aterroriza a comunidade, colocam 

fogo nas casas, fazem pichações, ofensas, constantes ameaças, agridem fisicamente os 

palestinos de todas as idades, ameaçam as crianças, quando vão para a escola, etc. Tudo o 

que vimos e ouvimos é relatado com detalhes por Ahmad Jaradat. Ele nos informa sobre 

como a ocupação colonialista israelense só ampliou seu controle militar sobre Al Khalil 

(Hebron) nos últimos anos, principalmente após os chamados “Acordos de Oslo”, firma-

dos em 1993 e 1994, e dividindo o território da Cisjordânia em áreas A (suposto controle 

civil palestino, pela Autoridade Palestina), B (controle civil palestino compartilhado com 

controle militar israelense) e C (controle civil e militar total pelas forças de ocupação colo-

nialistas israelenses). Entre 2005 e 2018 o movimento de pessoas no interior da Cidade 

Velha vem sendo controlado com muito mais rigor, com 18 postos de controle militar, vá-

rias câmeras e guaritas de vigilância, assim como uma unidade do exército israelense que 

conta com cerca de 2000 soldados que protegem os colonos sionistas, habitantes que 

estão vivendo ilegalmente ali, em assentamentos colonialistas criados após a ocupação 

da cidade, em junho de 1967. 

Em nossa caminhada nos deparamos, em 2010, com um cemitério árabe-

-palestino, na Cidade Velha, completamente destruído por colonos sionistas. Palesti-

nos nos disseram que tem membros da família enterrados lá, seus antepassados que 
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viveram em Al Khalil antes da ocupação, mas não podem visitar os túmulos, na maioria 

depredados. A cidade possuí vários sítios arqueológicos que comprovam a presença 

histórica da população palestina na região, mas muitos desses locais foram violados e 

destruídos, mesmo após protestos e manifestações da ONU em defesa da preservação 

do patrimônio histórico e cultural da cidade. Cruzamos com alguns jovens colonos, mui-

to agressivos e abusados, corajosos devido à proteção que tem dos soldados que esta-

vam a poucos metros de nós. Faziam perguntas em hebraico. Só olhei fixo num deles e 

comecei a falar no mesmo tom de voz, numa linguagem típica da periferia de São Ber-

nardo do Campo (em São Paulo), onde passei minha adolescência. Comecei também a 

fazer perguntas. Eles não entenderam uma palavra do que falei, mas viram que ali não 

intimidavam ninguém. Um deles chamou o grupo e foram embora dando gargalhadas. 

O relato de Ahmad Jaradat mostra em detalhes as diversas violações come-

tidas por Israel em Al Khalil (Hebron), além da proibição do acesso a palestinos naquela 

parte da cidade. Os portões de ferro que foram instalados entre 2005 e 2018 dificultam a 

circulação das próprias famílias palestinas que moram dentro do espaço da Cidade Velha, 

a visitação à Mesquita de Abraão, local sagrado para os muçulmanos, onde está o túmulo 

de Abraão, dificultam o deslocamento das crianças que vão para escolas que são sub-

metidas todos os dias a constrangimentos, tem suas mochilas revistadas, seus materiais 

escolares confiscados pelo exército colonialista israelense, etc. 

Também nos chamou a atenção quando visitamos o mercado da Cidade 

Velha, conhecemos lojas palestinas que foram obrigadas a instalar nos corredores do 

mercado telas de proteção, pois os colonos sionistas, que moram na parte mais alta 



49

da região do mercado, os vizinhos sionistas atiram lixo nos corredores. Nós presencia-

mos essa cena abominável de insulto e desrespeito completo com a população pales-

tina que resiste na Cidade Velha de Al Khalil (Hebron). Fomos surpreendidos por uma 

chuva de lixo sobre nossas cabeças, que não nos atingiu devido à tela instalada pelos 

comerciantes. Os colonos sionistas despejam seu lixo doméstico em cima dos pales-

tinos, mas o episódio que mais nos comoveu foi a prisão de um jovem palestino por 

soldados israelenses, numa das viagens que fizemos em 2011. Caminhávamos ao lado 

de “Observadores” internacionais da Noruega. Estavam lá para fotografar, filmar e fazer 

o relato da situação de conflito em Al Khalil (Hebron), em especial as agressões dos 

colonos sionistas contra a população palestina. De repente ouvimos gritos, e soldados 

apareceram com um jovem palestino algemado com as mãos para trás e com uma 

venda nos olhos. Fomos em sua direção para perguntar o que estava acontecendo, e os 

soldados destravaram os fuzis, apontaram em nossa direção e deram ordem para que 

nos afastássemos. Levaram o jovem preso. Alguns comerciantes palestinos nos conta-

ram a história. Em Al Khalil (Hebron) vigora o apartheid israelense. E Apartheid significa 

separação. Os palestinos são proibidos de andar na mesma calçada que uma família de 

judeus. Quando se cruzam, o palestino tem que atravessar a rua ou andar distante da 

família judaica. Nos contaram que o jovem estava caminhando e não mudou de calçada. 

A família de colonos sionistas ficou gritando para os soldados, que vieram, e o jovem foi 

interpelado sobre o porquê não ter mudado de lado. Ele teria dito ao soldado: “Eu nasci 

aqui, meu pai nasceu aqui, meu avô nasceu aqui, e meu bisavô também? Onde nasceu 

seu avô?” perguntou o jovem palestino ao soldado. “Na Alemanha, na Polônia, na Rús-

sia? Minha família é toda daqui, da Palestina, e por que eu tenho que mudar de calçada 

quando os estrangeiros são vocês?”. Isso é o apartheid de Israel contra o povo palestino. 
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Al Khalil (Hebron) é um exemplo dos crimes israelenses contra a população 

civil palestina, que vive numa cidade sitiada por um exército invasor brutal, violento e que 

não tem pretensões de abandonar o território por livre e espontânea vontade. Por isso os 

palestinos lutam todos os dias, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, até chegar 

o dia que poderão celebrar a vitória de sua pátria livre, justa e soberana, resultado da sua 

insistente e heroica resistência. Essa é a bela história desse relato de Ahmad Jaradat.

Marcelo Buzetto 

é professor universitário, Doutor em Ciências Sociais pela PUC SP, com 

Pós-Doutorado em Ciências Sociais - Política Internacional pela UNESP de Marília (SP), 

autor do livro A Questão Palestina: guerra, política e relações internacionais (Editora 

Expressão Popular), membro do Núcleo de Estudos 

de Ideologias e Lutas Sociais (NEILS- PUC/SP). Membro da Campanha Global 

pelo Retorno à Palestina e diretor do Instituto Brasil-Palestina (IBRASPAL).



51

Palestina e o movimento da solidariedade internacional

“Quando você estiver travando suas guerras... Pensa nos outros.

Não se esqueça de quem gosta de viver em paz

Quando você estiver retornando para casa... sua casa ... Pensa nos outros.

Não esqueça o povo das favelas...”

Mahmoud Darwish - Poeta palestino

Não foi coincidência e nem por acaso as tragédias sofridas pelo povo palesti-

no, em particular, e os povos do Oriente Médio, em geral, pelas mãos dos imperialistas 

britânicos e franceses no final da Primeira Guerra Mundial. Foi, sim, resultado de uma es-

tratégia planejada com capítulos conhecidos como os acordos de Sykes-Picot, em 1916, 

tratando do recebimento do prêmio de vitoriosos ao fim do conflito nada mais nada me-

nos que a divisão dos territórios dos vencidos da guerra e entre esses o Império otomano. 

Em seguida, com a Declaração Balfour, em 1917, o então ministro das Relações Exteriores 

britânico prometia instalar um lar nacional para os judeus do mundo no território palesti-

no, além de dividir os países árabes foram criados regimes fantoches e obedientes. Estes 

facilitam, de um lado, o domínio sobre fontes de energia, riquezas naturais e passagens 

estratégicas como a do canal de Suez, acesso ao golfo de Adem e Gibraltar e de outro 

controlando a população árabe e reprimido movimentos de libertação.  

Desde o primeiro momento o projeto sionista de colonizar a Palestina fazia 

parte, essencialmente, do projeto imperialista em uma relação entre protegido e pro-

tetor. Isso explica toda a ajuda recebida por Israel traduzida em volumes gigantescos de 
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dinheiro e armamentos dos países imperialistas, fato que aconteceu desde seu nasci-

mento passando por toda a sua implantação no solo palestino e chegando aos dias de 

hoje, tornando-se o quarto exército mundial e mão de ferro a serviço do imperialismo e 

capitalismo.

A causa do povo palestino e sua luta pelos direitos nunca cessaram durante 

longo tempo, representando uma dimensão grandiosa de valor humano e solidário entre 

as massas oprimidas fortalecendo, constantemente, a luta contra esse sistema socioeco-

nômico causador de pobreza, ignorância, extração e acumulação de riquezas, incluso as 

naturais, que pertencem aos povos.

Em razão da longa e justa luta do povo palestino foi se criando um critério que 

considera a solidariedade a essa luta como imprescindível prova contra o imperialismo e 

o capitalismo, clarificando a divisão entre o campo dos aliados e dos inimigos.

Se observarmos a cidade de Hebron, como exemplo de vida e sofrimento dos 

palestinos sob ocupação colonialista israelense, podemos ver os desafios e as dificuldades 

da vida cotidiana trágica dos mesmos. Cerca de 500 judeus ortodoxos  ocuparam o centro 

da cidade, expulsaram o povo e roubaram as suas propriedades. Para fazer e manter esse 

crime são necessários milhares de soldados do exército ocupando a cidade e transforman-

do a vida dos palestinos em um verdadeiro inferno.  Além disso, dividiram a cidade em zo-

nas de controle H1/H2, criando imensos constrangimentos como obrigando os palestinos 

a fazerem desvios de um a quinze quilômetros para visitarem seus parentes, que moram a 

menos de 500 metros, tudo isso para evitar as ruas que lhes são proibidas.
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Vários grupos solidários do Brasil e de outros países da América Latina com 

colaboração do Centro de Informações Alternativas visitaram Hebron durante anos, 

para dar apoio aos agricultores palestinos e solidificar sua resistência popular.

Hoje, cresce mais o sofrimento dos palestinos, principalmente com a pres-

são política e econômica sufocante praticada pelo sr. Trump  e seu plano chamado de 

“negócio do século”. Aproveitando o desequilíbrio de forças, Trump  pressiona através 

de sanções e Netanyahu anexa grandes partes do território palestino ou o que sobrou 

dele sob a bandeira de Oslo, com a cooperação da Autoridade Nacional da Palestina 

(ANP). O real significado dessa manobra é o confisco dos direitos palestinos, anulação 

das resoluções da ONU e de outras fontes da legalidade internacional, que reconhe-

cem a necessidade de acabar com a expansão da ocupação israelense sobre território 

palestino, solidificar o direito ao retorno dos refugiados as suas propriedades, direito de 

autodeterminação, instalação de um Estado palestino soberano com Jerusalém como 

sua capital.

Tentamos através do Centro de Informações Alternativas conversar com to-

dos, jovens e mulheres, para convencê-los à  filosofia da resistência  e trabalho volun-

tário, pois este esforço é recebido com maior respeito pelas massas palestinas.

Nesse sentido, temos a honra de declarar nosso maior apoio e solidariedade 

ao povo brasileiro, em particular, e aos povos da América Latina, em geral, na sua luta 

contra a pobreza e desigualdade social, solidários nesse momento de pandemia da 

Covid-19.



54

O papel dos movimentos, da solidariedade  e das redes sociais provam que não 

estamos sozinhos na luta, como também a posição de bravura dos que lideram esse proces-

so.  Mostra a visão bonita e mais humana contrariando àquela triste das forças de direita que 

querem transformar o mundo em um grande cassino, para somente ganhar dinheiro, sem 

se importar com a vida e bem estar de todos. Portanto, a bandeira da solidariedade que está 

tremulando nas montanhas, vales e praças do mundo todo manda uma  mensagem clara e  

forte na sua dimensão e linguagem: “Estamos todos unidos com um único objetivo: liberda-

de e dignidade para o ser humano”.

 

Nassar Ibrahim 

Presidente do Centro de Informações Alternativas – Palestina.
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Prefácio à edição brasileira

A Palestina é o único Estado sob domínio de uma colonização direta que dura mais 

de setenta anos e que sessenta por cento de seu povo foi expulso das suas propriedades, joga-

do nos campos de refugiados nos quatro cantos do mundo.

A Palestina é o único Estado em que seu povo, ou que restou dele no território 

histórico, sofre 24 horas por dia e sete dias por semana o reflexo negativo da política sionista 

apoiada vigorosamente pela política imperialista. É uma terra ameaçada de confisco pelos sio-

nistas e seu povo ameaçado pela opressão constante, sendo que travou e continua travando 

ainda sua batalha crucial rumo à independência e à liberdade, há mais de um século. Nesta luta 

justa e brava, os palestinos marcaram com sangue e sacrifício seu caminho para liberdade.

A Palestina é a causa que se tornou símbolo de justiça e ícone da luta das mas-

sas contra os exploradores e opressores, luta que unificou a geografia e história contra a 

colonização e o grande capital explorador. O povo palestino encarou com responsabi-

lidade, companheirismo e admiração o movimento de solidariedade entre os povos do 

mundo contra esse inimigo que nos é comum, representante das forças do atraso e do 

capitalismo, da crueldade e desumanidade. A luta do povo palestino é admirada pelos 

segmentos anticolonialistas e durante seu longo e árduo caminho se tornou um exem-

plo para humanidade dominada, além disso um critério para os valores progressistas. 

Movimentos de libertação e solidariedade têm enorme efeito no cotidiano da luta para 

conquistar os objetivos da libertação palestina. Os palestinos não se sentem sozinhos 

nem estão abandonados nesta brava luta, ao contrário, nos deixam cheios de esperança 
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e determinação que agressão não permanecerá, a justiça será realizada e que o final da 

ocupação está próxima.

Este livro está focado e documentado  sobre o que está acontecendo em He-

bron, uma cidade palestina cravada na história, as brutais violações dos direitos humanos, 

principalmente na cidade velha, onde os mercados estão fechados, casas construídas 

pela metade, até mesmo Mesquitas e locais sagrados divididos por portões eletrônicos, 

com ameaça de confiscos ilegais, enquanto do outro lado grandes ofertas financeiras 

para qualquer judeu invadir a região, com garantia de segurança militar, bom emprego e 

com salários aumentados... tudo para realizar a velha equação, “mais judeus sionistas e 

menos palestinos”, seguindo o velho ideal da teoria de substituição populacional — base 

da criação do Estado de Israel.

A primeira publicação deste livro foi em 2019, pelos solidários companheiros 

espanhóis, sob o título de “Hebron - a cidade impossível”. A edição brasileira atualiza a 

barbárie que se repete diariamente, em Hebron e adicionadas as injustiças e as violações 

dos direitos humanos em todas as províncias do território palestino. O livro segue o que 

já apontam dezenas e mais dezenas de documentos provando o trato desumano sofrido 

pelos palestinos nas mãos dos criminosos sionistas apoiados claramente pelos imperia-

listas estadunidenses. Nesta edição, foram os solidários companheiros brasileiros que 

assumiram a publicação do livro em Língua Portuguesa, demonstrando o aumento claro 

de nosso cinturão de amigos, ativistas e organizações de solidariedade que conseguem 

em várias ocasiões tomarem as ruas em manifestações populares contra a influência 

imperialista/sionista e a favor dos direitos humanos, da autodeterminação, em apoio à 
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Causa Palestina para realizar o direito de retorno do seu povo as suas propriedades, que 

vivem na diáspora da Nakba, desde 1948. 

Esta solidariedade com a luta palestina praticada pelo povo brasileiro e seus re-

presentantes ativos se dá em várias ocasiões, tais como manifestações de rua,  visita dos 

companheiros da MST para ajudar na coleta de azeitona, criação do Fórum Social Mun-

dial temático com objetivo de discutir o problema palestino. Tudo isso construiu relações 

verdadeiramente revolucionárias que uniu as nossas lutas em um caminho de ida e volta, 

movimentos de solidariedade, movimentos sociais, de caráter progressistas, todos têm um 

enorme efeito sobre o cotidiano da luta de libertação, com a ajuda, determinação e a espe-

rança de realizar a justiça na Palestina.

A publicação deste livro em Língua Portuguesa anuncia a importância de solidi-

ficar o movimento de solidariedade entre nossos povos e estamos convencidos de que a 

luta comum irá encurtar o sofrimento de todos os explorados.

Por fim, devo deixar meus sinceros agradecimentos aos camaradas do Movi-

mento pela Libertação da Palestina – Ghassan Kanafani, Yasser Jamil Fayad, Jamil Abdalla 

Fayad, Khader Othamann, Rosa Helena dos Santos, André Jaime Lopes, Marcelo Buzetto e 

Emir Sader que participaram e ajudaram na publicação deste livro em sua edição brasileira.

Ahmad Jaradat

Hebron, na Palestina, 2021.
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Prefácio

Desde que caiu sob a ocupação israelense em 1967, Hebron está sujeita a uma 

série de práticas e políticas sistemáticas que impõem o controle israelense sobre o co-

ração da cidade, uma área com importante valor religioso e espiritual para os palestinos.

Essa regra injusta recebeu um nível de permanência quando a Autoridade Pa-

lestina (AP) e Israel concordaram em dividir o centro da cidade de Hebron e assinaram o 

Protocolo de Hebron de 1997. O acordo dividiu Hebron em área H1 - o lado oeste da ci-

dade que está sob controle da AP - e H2 - a área entre a cidade e o assentamento Qiryat 

Arba que permanece sob controle total de Israel.

Hoje, cinco pequenos assentamentos que abrigam entre 500 e 1.000 isra-

elenses, continuam a se expandir para terras e propriedades palestinas no centro de He-

bron. Além do amplo confisco de propriedades, colonos e soldados infringem, todos os 

dias, os direitos humanos básicos dos palestinos da vizinhança. O ápice dessas políticas 

e práticas transformou a área, onde vivem 55.000 palestinos, em um verdadeiro gue-

to. Durante anos, muitos movimentos locais e populares, partidos políticos e ativistas, 

incluindo israelenses contra a ocupação têm lutado para acabar com o domínio racista 

sobre a cidade.









 
O CERCO AO 
CENTRO DA 

CIDADE



Cartaz com Fidel Castro e Yasser Arafat — 1980.
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O dia seguinte aos colonos sionistas tomarem a casa da família Zaatari, no centro de 
Hebron, em 27 de março de 2018. Crédito da foto original: WAFA

Em 2005, as forças de ocupação de Israel instalaram sete portões de ferro 

nas estradas que levam ao histórico suq (mercado árabe) de Hebron. Os novos portões 

completaram o cerco da área do velho suq e seus 2.500 habitantes, somado a uma 

infraestrutura militar israelense (guaritas, câmeras, blindados, checkpoints, etc.).

 Essas medidas levaram a uma situação humanitária e econômica crítica 

para a população palestina sitiada na área H2. A área industrial de H2 é isolada do 

O isolamento da área H2
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resto da cidade. Além disso, cerca de uma dúzia de postos de controle e mais de 

130 outras restrições de acesso impedem que palestinos entrem na área H2. Esses 

bloqueios ao movimento palestino mostram até que ponto Israel usa e abusa das 

pretensas “preocupações de segurança” como pretexto para fragmentar e aumentar 

seu controle sobre Hebron.

Colônias na cidade velha e arredores: apartheid em Hebron (imagem original).

Existem restrições de acesso e movimento para os palestinos em todas as 

estradas que correm entre, em direção ou adjacentes às colônias. Além disso, as for-

ças israelenses criam entorno de cada colônia uma área isolada, sob o pretexto de 

supostas medidas de segurança. Jamal Tarik, membro do Centro de Pesquisa da Terra 
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(LRC - sigla em inglês de Land Research Center) da Palestina, explicou que essas 

colônias fizeram de Hebron “uma cidade confiscada”.

Dois postos de controle (checkpoints – estruturas militares de polícia co-

lonial) controlam o acesso ao bairro de Tel Rumeida, lar de cerca de 100 famílias pa-

lestinas. O bairro é acessível apenas aos residentes palestinos que se registram nas 

autoridades israelenses. Outro posto de controle proíbe o acesso a homens palestinos 

entre 15 e 25 anos que não são residentes da área restrita. Essas restrições forçaram 

várias famílias nos locais mais afetados a deixarem suas casas e mudarem para outro 

lugar. Enquanto o movimento cotidiano palestino é severamente restrito, os colonos 

têm liberdade de movimento, com a proteção militar armada.

Uma das faces do conflito palestino-israelense envolve a herança históri-

ca nos territórios disputados. Quando os acordos de Oslo foram assinados, mais da 

metade dos 7.000 sítios arqueológicos dos territórios ocupados se tornaram parte 

da Área C, ou seja, sob controle total de Israel. No entanto, os Acordos de Oslo afir-

mam que Israel é proibido de realizar escavações ou trabalhos de reabilitação em 

locais de patrimônio nos territórios ocupados, assim como qualquer projeto na Área 

C deve ser coordenado com a AP. Contudo, as autoridades israelenses violam cons-

tantemente essas disposições e, conseqüentemente, os palestinos são impedidos 

de acessar essas áreas para protegerem os locais ou coletarem dados para a UNES-

Arqueologia do ocupante, manipulando a história
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CO. Como resultado, os sítios arqueológicos são vulneráveis a danos e destruição por 

colonos, pelo exército de Israel e saqueadores.

Segundo o Ministério Palestino do Turismo e Antiguidades, as colônias 

sionistas invasoras assumiram o controle de mais de 200 sítios arqueológicos, e 

a construção de barreiras de separação danificou ou destruiu outros 1.000 sítios. 

Ameaças aos locais de herança histórica dos palestinos aumentaram nas últimas 

décadas, a fim de intensificar uma narrativa da conexão histórica judaica com a terra 

e justificar mais colônias no território do povo palestino.

A cidade velha de Hebron sofreu, particularmente, com apropriação e 

uso indevido de Israel. O sítio arqueológico de Tel Rumeida remonta à formação 

de Hebron no meio da Idade do Bronze e tem artefatos dos períodos helenístico, 

romano e bizantino. As escavações realizadas pela Autoridade de Antiguidades de 

Israel (IAA) começaram em 1967, mas em 2014 foram iniciadas novas escavações 

com o objetivo de apoiar a presença de colonos na área e criar um sítio arqueológico. 

Em resistência aos projetos arqueológicos da ocupação israelense, um dos objetivos 

dos palestinos é transformar Hebron em uma área turística claramente palestina. As 

políticas israelenses fazem parte de uma estratégia maior para desapropriar terras 

palestinas, expandir colônias e criar continuidade física entre elas, enquanto frag-

mentam os bairros palestinos.
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Hebron e a UNESCO

Em 7 de julho de 2017, a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) colocou a cidade velha de Hebron e a Mesquita de 

Abraão na lista de locais do patrimônio mundial ameaçados. A decisão seguiu uma 

solicitação do Ministério Palestino de Turismo e Antiguidades, do município de He-

bron e do Comitê de Reabilitação de Hebron, enfatizando que os dois lugares fazem 

parte da herança e identidade palestinas. Os palestinos viram o anúncio como uma 

vitória contra as políticas israelenses em Hebron que visam mudar sua identidade 

palestina com colônias e infraestrutura militar ostensiva. Este é o quarto sítio histó-

rico palestino a ser listado pela UNESCO como ameaçado.





 
POLÍTICAS

DE
ISRAEL



Artista: Amneh Basem Haboub — 2013.
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A política discriminatória israelense em Hebron é muito clara, especial-

mente na área do centro da cidade. Cerca de 4.000 palestinos, que vivem no 

lado leste do centro da cidade, como nos bairros Wadi al-Nasara, al-Ras e Jabal 

Jouharne, foram impedidos de usar a sagrada “Estrada das Orações” por dez anos. 

A estrada que leva à sagrada Mesquita de Abraão foi cercada pelos dois lados.

Os colonos sionistas usam a estrada, porém os palestinos são forçados 

a encontrar rotas alternativas para chegar à determinadas áreas da cidade, incluin-

Políticas discriminatórias em Hebron 

Forças de ocupação no centro de Hebron. Crédito da foto original: WAFA
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do à sagrada Mesquita Abraão. Os colonos também atacam os civis palestinos que 

transitam nessa estrada. O mesmo acontece em outras ruas da cidade, como a rua 

al-Shuhada, que os palestinos não podem usar.

O aspecto mais racista é colocar um número no documento de identidade 

dos cidadãos que moram em alguns bairros da cidade velha. Essa política foi imposta 

em novembro de 2015, quando as autoridades israelenses de Hebron renovaram as 

licenças de moradia na zona militarizada para o centro da cidade e continuam a vi-

gorar até os dias de hoje. Segundo essas ordens, não são admitidos visitantes nessa 

área, incluindo parentes dos moradores palestinos. Os mais de 2.000 palestinos, 

que vivem lá, estão completamente isolados.

Em 31 de agosto de 2017, o comando militar ocupante de Israel, que age 

na Cisjordânia, autorizou a constituição de um município de colonos na área H2. 

A decisão significa a retirada do poder municipal palestino na cidade. O governo 

municipal de Hebron e o Comitê de Reabilitação de Hebron apresentaram uma 

objeção legal a essa ordem. Os palestinos da cidade consideram essa decisão do 

exército ocupante a mais perigosa desde 1967, uma vez que se trata de uma pro-

priedade palestina reconhecida da cidade. Essa “duplicação” nas autoridades da 

cidade abre o caminho para uma vida mais difícil para os palestinos que vivem ali.

Uma autoridade municipal oficial para os colonos na área H2
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No final de julho de 2016, as forças israelenses instalaram um posto de 

controle permanente (checkpoint) na entrada da Mesquita de Abraão, a fim de im-

pedirem que os palestinos adentrassem ao recinto sagrado para visitar e rezar. Esse 

posto de controle reforça as restrições de movimento impostas pelo governo isra-

elense em 1994, após o massacre da Mesquita de Abraão. As restrições incluem a 

revista militar na entrada da mesquita, até mesmo aos funcionários da própria mes-

quita. Por exemplo, em 2015, as autoridades israelenses proibiram os funcionários 

Divisão e controle da Mesquita de Abraão

Mapa da cidade velha de Hebron (imagem original).
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palestinos da mesquita (muezim = indivíduo que faz o chamado melódico a prece) 

de fazerem o chamado muçulmano à oração. As autoridades religiosas islâmicas, 

em Hebron, consideram essas medidas uma tentativa de prejudicar a Mesquita de 

Abraão e seus fiéis.

O massacre na Mesquita de Abraão ocorreu em 1994, quando o médico 

nascido nos Estados Unidos e o colono israelense Baruch Goldstein abriram fogo 

contra muçulmanos que realizavam orações matinais na mesquita, durante o mês 

sagrado islâmico do Ramadã. Vinte e nove palestinos foram mortos naquele dia e 

aproximadamente 150 outros ficaram feridos.

Após o massacre, os palestinos em Hebron imaginaram que seriam to-

madas medidas de evacuação de colonos próximos ao santuário islâmico ou, pelo 

menos, restrições de acesso aos mesmos. Ao invés disso, as autoridades israelenses 

instituíram restrições aos palestinos, incluindo a proibição do tráfego de pedestres 

palestinos na rua al-Shuhada, próxima à localização da Mesquita. As autoridades 

israelenses também começaram a policiar o acesso dos palestinos à mesquita, a 

fim de estabelecer uma área somente para judeus dentro da Mesquita Sagrada do 

Patriarca.

O acesso dos colonos ao local religioso e a presença militar israelense na 

cidade só aumentaram desde o massacre de 1994 e da assinatura do Protocolo de 

Hebron em 1997. Os palestinos descrevem a filosofia dominante por trás dessas 

políticas como “recompensar o criminoso e punir a vítima”.



 VIOLAÇÃO
DOS DIREITOS

HUMANOS



Cartaz da OLP (Organização para Libertação da Palestina). 
Artista: Ismail Shammout — 1972.



79

A divisão interna e a fragmentação da cidade criaram um ambiente no qual 

as distâncias entre as áreas da cidade aumentam exponencialmente para os palesti-

nos. Isso interrompeu o ritmo da cidade. Os laços entre vizinhos e familiares foram e 

são desfeitos sistematicamente. O caso específico da prestação de serviços médicos 

ilustra a complexidade dessa situação vivida pelos palestinos.

Por ser uma área densamente povoada, a cidade de Hebron requer uma 

infraestrutura médica abrangente. Além disso, a especificidade contextual da ocu-

O direito ao movimento: o centro da cidade

Os soldados israelenses verificam a identificação dos palestinos em um posto de controle perto da 
Mesquita de Abraão. Crédito da foto original: Christian Peacemaker Teams
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pação e a presença de grupos vulneráveis, como crianças, tornam a prestação desses 

serviços uma questão concreta de vida ou morte. 

Os Comitês de Trabalho em Saúde (HWC - sigla em inglês de Health Work 

Committees) são uma organização não governamental palestina (ONG), conhecida 

por fornecer serviços de saúde, particularmente aos pobres e marginalizados. Ape-

sar de enfrentar um ambiente tão adverso, é uma das poucas organizações com 

instalações de saúde em pleno funcionamento na área.

Em meados de 2016, a clínica do HWC, no centro de Hebron, sofreu três 

ataques das autoridades israelenses. Nesses, como relata o Dr. Hijazi Abu Maizer-

says, os militares atiraram água e gás lacrimogêneo nas proximidades da clínica e 

prenderam um paciente de 14 anos no meio do tratamento.

As dificuldades enfrentadas pelo HWC também incluem restrições ao 

movimento implantadas pelas autoridades israelenses na área H2. Por exemplo, 

os palestinos não podem usar seu carro no centro de Hebron, mesmo em caso de 

emergência. Inclusive o trabalho das ambulâncias e equipes de emergência é afe-

tado, uma vez que eles precisam de uma autorização prévia do exército israelense 

para poder entrar na área H2 e em outras áreas controladas por Israel. Os bloqueios 

nas estradas principais fazem as ambulâncias dobrarem ou triplicarem o tempo ne-

cessário para prestarem socorro. As próprias equipes médicas são frequentemente 

atacadas, principalmente pelos colonos sionistas. Além disso, o controle israelense 

sobre essas áreas afeta as farmácias palestinas, o que cria uma escassez de medica-

mentos no centro da cidade, dada as proibições citadas.
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Os colonos israelenses em Tel Rumeida são bem conhecidos por serem 

alguns dos mais violentos da Cisjordânia, como os de Anat Cohen e Baruch Marzel. 

Ademais, há uma estreita relação entre os quase 2.000 soldados que vigiam a colô-

nia e os colonos. É preciso esclarecer que a força militar israelense, em Hebron, tem 

um mandato explícito para proteger os colonos e não interferem nos casos de abuso 

contra os palestinos. A cooperação vai ainda mais longe, como foi o caso de Mufid 

Sharabati, em 2013, quando 35 soldados disfarçados de civis o espancaram até que 

ele entrou em coma. Como resultado do ataque, ele passou seis meses em uma 

cama, teve que passar por uma operação na coluna vertebral, na Jordânia, e agora 

sofre de uma deficiência física permanente que afeta 72% de seu corpo

.

Os colonos construíram as tendas a sudeste do pátio da Mesquita de 

Abraão, em março de 2018. Eles foram montados à vista de soldados israelenses, 

sugerindo pelo menos a aprovação tácita do projeto pelo governo israelense. O Mi-

nistério das Relações Exteriores do governo palestino convocou a comunidade in-

ternacional e a organização de direitos humanos a pressionar o governo israelense 

para desmontar as tendas e interromper o projeto de colonização da cidade. As ten-

Cooperação entre colonos e soldados

Padrões de discriminação e outras violações de direitos humanos
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das são “destinadas a judaizar a Mesquita de Abraão, seus arredores e a cidade velha 

de Hebron”, diz o comunicado oficial. 

Os colonos israelenses instalaram um novo posto avançado ilegal na vila 

de Beit ‘Einun, em março de 2018. A terra onde fica o posto avançado da colônia 

pertence principalmente à família Aida (palestinos), à qual apresentou queixa às au-

toridades israelenses sobre o posto avançado ilegal. Beit ‘Einun fica a nordeste da 

cidade de Hebron e tem uma população de cerca de 2.000 palestinos.

O mesmo grupo de colonos, que recentemente ocupou a casa de Za’tari, 

no centro de Hebron, tentou deslocar as famílias palestinas Kfeisheh e Jaber de suas 

casas nas proximidades, em 21 de abril de 2018. Ambas as casas estão localizadas 

no centro da cidade velha, perto da Mesquita de Abraão. Os dois ataques ocorreram 

a olhos vistos dos soldados israelenses que não os detiveram.

Ao mesmo tempo em que os colonos expandem suas colônias no centro 

da cidade, os militares israelenses impedem os moradores palestinos de construir 

ou reparar suas casas. Por exemplo, em 10 de fevereiro de 2018, cerca de quinze 

soldados e oficiais israelenses invadiram a casa do palestino Mofeed al-Sharabati, 

na cidade de Hebron, na Cisjordânia. Mofeed mora na área ocupada por Israel de 

Hebron (H2), no bairro de Tel Rumeida, na rua al-Shuhada. Na época do ataque, 

ele estava supervisionando os trabalhadores contratados para realizar trabalhos 

de reparo e manutenção no telhado de sua casa. Os soldados confiscaram todo o 

equipamento dos trabalhadores e informaram a Mofeed que esse reparo domés-

tico é ilegal na área.
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Os habitantes locais também são vítimas de extrema violência por parte 

de colonos israelenses. A família palestina Shamsiya, que se mudou para uma casa 

em Tel Rumeida em 2007, sofreu ameaças, ossos quebrados, prisões e até enve-

nenamento pela água. “Foram muitos os ataques de colonos e soldados israelenses 

contra minha família”, afirmou Imad, membro da família Shamsiya, no relatório do 

Centro Palestino de Direitos Humanos. A família cercou sua casa na esperança de 

impedir os ataques dos colonos.

Finalmente, o sistema numérico imposto aos moradores palestinos de H2 

para acessarem as suas casas é considerado uma das mais graves violações em an-

damento dos direitos humanos em Hebron. Mousa Abu Hashhash, trabalhador de 

B'Tselem1 disse que “o número na carteira de identidade foi criticado fortemente por 

organizações locais e internacionais de direitos humanos como uma violação dos 

direitos humanos”.

O impacto da violência e das restrições de acesso às escolas é uma preo-

cupação particular. De acordo com o Ministério da Educação da Palestina, existem 

4.200 crianças (2.481 meninos e 1.719 meninas) estudando em 15 escolas da cidade 

Educação sob ocupação

1- B’Tselem é o Centro de Informações Israelense para os Direitos Humanos nos Territórios Ocupados – uma organiza-
ção não governamental israelense ligada aos direitos humanos, fundada em 1989.
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que precisam atravessar pelo menos um posto de controle (checkpoint) passarem 

por revistas e buscas para chegarem finalmente à escola.

Os soldados somente permitem que os alunos passem pelos checkpoints 

um por um, criando filas, frequentemente param as catracas ou fecham os portões 

eletrônicos sem explicação, impedindo a passagem de todos. Além disso, os sol-

dados examinam as mochilas dos alunos e até revistam seus corpos. Os materiais 

escolares básicos necessários para as salas de aula, como réguas ou compassos, são 

rotineiramente proibidos e confiscados. Finalmente, os soldados não raramente 

prendem e atacam fisicamente os alunos nos postos de controle, geralmente du-

rante o trajeto da manhã.

Essa grave situação é uma obstrução constante ao direito das crianças 

à educação e à capacidade das escolas de operar. Tornar difícil e perigoso para as 

crianças palestinas frequentarem a escola na área H2. Isso é parte das táticas do 

Estado de Israel e dos colonos, para limpar etnicamente os palestinos da região. 

Segundo as Nações Unidas, as escolas palestinas na área H2 estão sofrendo uma 

queda no número de alunos. Entre 2011 e 2017, o número de alunos da Escola al-I-

brahimia caiu de 460 para 220.

Cerca de 200 alunos estudam na Escola Córdoba, situada à rua al-Shuha-

da, perto da colônia sionista de Biet Hadassah. Os alunos devem passar pelos postos 

Escola Córdoba em Hebron 
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As crianças não são poupadas da violência de soldados e colonos israelenses. 

Inúmeras vezes espancadas, presas e assediadas nos postos de controles (checkpoints), 

são atacadas e levadas de suas casas e sujeitas a um sistema judicial militar sem defesa 

que condena os palestinos a uma taxa de quase 100%.

Crianças alvo de violência 

de controles (checkpoints) 56 e 55 para acessar à escola. Os soldados ficam perto da 

entrada o tempo todo, interrogam e assediam os alunos. Às vezes, esses soldados 

israelenses invadem a escola. Os estudantes vivem em constante ameaça de ata-

ques de colonos e soldados. O diretor da Escola Córdoba, Nora Nassar, acrescenta 

que os colonos frequentemente atacam os alunos jogando pedras e água suja na 

escola. 

Sem a infraestrutura militar israelense de checkpoints, os estudantes que 

moram na cidade velha podem chegar à escola em 10 minutos, a pé. Por causa do 

fechamento da rua al-Shuhada pelas forças israelenses, agora eles devem caminhar 

entre um ou dois quilômetros até a escola por estradas alternativas. As famílias cos-

tumavam passear com os filhos até a escola e esperar por eles depois, ao final do dia. 

Agora, o Christian Peacemaker Teams2 e os pais acompanham as crianças à escola, de-

vido ao perigo de ataques pelos colonos e soldados sionistas.

2- A Christian Peacemaker Teams (CPT) – é uma organização internacional pela paz, que atua em áreas de conflito em 
todo o mundo, utilizando ações não violentas.
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Restrições de acesso e escolas palestinas na área H2 de Hebron. Crédito da imagem original: OCHA 

O caso da criança Yazen Ziadan Sharbati, 13 anos, que vive com sua família 

na rua al-Shuhada, é um exemplo impressionante do nível de brutalidade enfrentado 

pelas crianças palestinas. Yazen foi atacado por um grupo de colonos, em 2014, os quais 

atiraram pedras e o agrediram fisicamente quando ele foi a uma loja da esquina da rua 

onde mora. Quando o pai veio e tentou defender seu filho, soldados israelenses pren-

deram ambos. Mais recentemente, soldados levaram Yazen a uma sala de interrogatório 

no posto de controle (checkpoint), na entrada da rua al-Shuhada e o prenderam, em 

maio de 2018. Os soldados o espancaram e ele sofreu contusões por todo o corpo.

Os soldados israelenses fortemente armados e em grupos, ocasionalmen-

te, matam crianças palestinas, geralmente sob alegações frágeis de que as crianças 

tentaram atacá-los.



 
A CAMINHO DE 

HEBRON – 
SOB JUGO DA
COLONIZAÇÃO

SIONISTA



Cartaz com os dizeres: "Como a oliveira... aqui nós permaneceremos".
Artista: Belal Al Herbawi — 2013.



A viagem, realizada em agosto 2019, é cheia de contornos e desvios para 

os palestinos que são proibidos de transitar em determinadas rodovias 

e ruas. Durante o trajeto inteiro nos deparamos com a presença militar 

israelense e colonos sempre armados.
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Guarita militar israelense – fotografada de dentro do carro.

O vergonhoso muro do Aparthaid – segrega e viola a dignidade dos palestinos.
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Infraestrutura militar israelense.

Colônias sionistas sempre situadas no alto das montanhas e muradas - posição militarizada 
como fortalezas.
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Posto militar israelense.

Muro do aphartheid e viatura militar israelense. 
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Estradas segregadas para palestinos.

Passagem por posto de controle (checkpoint) de Kalandiya, na Cisjordânia.



 HEBRON SOB
AS TREVAS 
SIONISTAS



Cartaz em comemoração à Intifada da FDLP 
(Frente Democrática para a Libertação da Palestina). 

Artista: Zuhdi Al Aduwi — 2001.



O centro da velha cidade, onde fica a sagrada Mesquita de 

Abraão (Túmulo do Patriarca) e o velho mercado árabe (suq) sob 

invasão e roubo do colonialismo israelense.
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Vista de dentro do pátio da sagrada Mesquita do Patriarca Abraão. É possível ver as grades de um 
dos postos de controle (checkpoints) de entrada.

As telas sobre as ruas palestinas do suq (mercado árabe) da velha cidade impedem que os colonos 
joguem lixo e pedras, mas não urina e fezes sob os pedestres palestinos.
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Guarita militar blindada com câmeras de vigilância contendo uma pequena saída para atirar com 
fuzil.

Para se protegerem de urina e fezes jogadas pelos colonos israelenses os palestinos usam lonas, 
além das grades.
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Posto de controle (checkpoint) com uma entrada para os palestinos (sendo usada). Muitas câmeras 
de vigilância e identificação.

Posto de controle (checkpoint) com uma saída para os palestinos (sendo usada). Muitas armas e 
soldados dentro dessas infraestruturas militares.
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A passagem pelo posto de controle (checkpoint) pode ser fechada a bel prazer do ocupante.

Área que a colônia invadiu, poucas lojas palestinas resistem. Compramos nelas os presentes para 
amigos e familiares do Brasil.



103

Colônia militarizada com grades, câmeras de vigilância, alarmes, arame farpado,... enfim uma 
fortaleza militar de ocupação.

Em direção ao posto de controle (Khader, Yasser e  um palestino local usando boné).
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Rua al-Shuhada – “rua do apartheid”.

Campanha pela abertura da rua al-Shuhada, realizada pelo grupo Juventude contra Assenta-
mentos.
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Rua al-Shuhada - crianças palestinas.

Rua al-Shuhada – crianças palestinas pintam o muro que bloqueia a rua.
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Posto de controle (checkpoint) de Tel Rumeida.

Crianças palestinas (estudantes) passando pelo posto de controle (checkpoint).
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Posto de controle (checkpoint) Tel Rumeida – o lixo é deixado propositalmente pelos soldados 
israelenses para humilhar os palestinos.

Protesto pacífico dos muçulmanos frente ao posto de controle, na cidade velha de Hebron.





 RESISTÊNCIA 
POPULAR
 E LUTA



Cartaz em comemoração aos 50 anos da FPLP 
(Frente Popular para a Libertação da Palestina).

Artista: Qasem Abdelqader — 2017.
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Este grupo foi criado em 2014, por ativistas na área H2, para documen-

tar, com câmeras, os crimes de soldados e colonos israelenses contra palestinos. A 

coalizão, como explica o fundador Bade ‘Dewaok: “acredita na luta popular pela paz 

contra a ocupação na cidade e as agressões dos colonos”. “Nosso objetivo é transmitir 

violações dos direitos humanos ao mundo; organizamos excursões aos visitantes inter-

nacionais e a mídia para ver a situação na cidade”, acrescenta. O grupo é defensor da 

não violência. Ativistas do grupo - mais recentemente, Imad Abu Shamsiya, Ziaden 

Comitês populares e ativistas de direitos humanos

Defensores dos Direitos Humanos

Palestinos, alguns israelenses e militantes internacionais protestam para “desmantelar o gueto” e 
“tirem os colonos de Hebron”. Crédito da foto original: Comitê de Defesa de Hebron
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Sharabati e Dewaok - são alvos de prisões, assaltos e assédio por soldados e colonos 

israelenses devido ao seu trabalho.

No início de 2012, o Comitê de Defesa de Hebron (HDC - sigla em inglês 

para Hebron Defense Committee) lançou suas atividades a partir de Tel Rumeida, na 

cidade de Hebron. É um grupo que usa resistência não violenta. O HDC organiza e 

participa de ações diretas como protestos, ações de desmantelamento de restrições 

ao movimento, quando possível, e tenta impedir que os ocupantes iniciem novos 

enclaves de colonos na cidade. O HDC trabalha nas aldeias vizinhas de Hebron e 

em outros lugares da Cisjordânia, organizando protestos, visitas educacionais e de 

solidariedade. Parte das atividades da HDC inclui serviços de advocacia, informação 

e educação de representantes e diplomatas estrangeiros sobre a realidade de viver 

sob ocupação, por meio de passeios e palestras. O HDC envia grupos para facilitar e 

ajudar a temporada de colheita da azeitona palestina, visto que os soldados e colo-

nos israelenses geralmente atacam os camponeses palestinos. Além disso, o grupo 

também realiza um acampamento de verão educacional anual para crianças, bem 

como iniciativas educacionais locais, ao longo do ano.

Depois de anos do lançamento da Campanha pela Abertura da Rua al-Shuha-

da, a HDC iniciou um novo movimento, em 2016, com a Campanha para Desmantelar o 

Gueto, em resposta às forças armadas israelenses que estabeleceram o bairro palestino 

O Comitê de Defesa de Hebron 



113

O grupo “Juventude contra Assentamentos” (YAS - sigla em inglês de You-

th Against Settlements) explica sua filosofia e projetos em seu site: Somos um grupo 

de ação direta, não violenta que busca acabar com a construção e expansão das 

Juventude contra Assentamentos

de Tel Rumeida e a rua al-Shuhada como zona militar fechada. No início de 2017, essa 

campanha adquiriu abrangência nacional incluindo outros grupos de resistência não vio-

lentos, partidos políticos e organizações da sociedade civil, em Hebron.

O Comitê enfrenta assédios e ataques das forças israelenses e dos colonos 

por seu ativismo. Os ativistas do HDC: 

•  Ameen Bayed foi baleado e ferido com uma bomba de gás lacrimogêneo 

que atingiu seu rosto; 

•  Husam Atawni foi preso durante uma manifestação de solidariedade aos 

prisioneiros palestinos em greve de fome e sentenciado a 10 meses de 

prisão; 

•  Anan Dana teve sua casa invadida pelas forças israelenses que o orde-

naram a não se organizar contra os ocupantes sionistas e que esperasse 

passivamente as decisões do tribunal militar israelense. 

Com todas as dificuldades que o HDC enfrenta, o grupo pretende construir 

um amplo movimento de resistência não violenta.
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colônias israelenses ilegais por meio de luta popular e resistência civil. A YAS está 

sediada em Hebron, uma das cidades mais atingidas pela ocupação israelense, onde 

os fundamentalistas de Israel estabeleceram uma colônia à força no coração da ci-

dade. Para proteger os colonos ilegais, o Estado israelense impôs aos residentes pa-

lestinos da cidade um regime de despejos forçados, toque de recolher, fechamento 

de mercados e ruas, postos de controle militar e sujeição à lei marcial de ocupação. 

Os palestinos enfrentam frequentes buscas aleatórias, detenções sem acusação por 

parte do exército sionista (chamada de “prisão administrativa”) e violência desenfre-

ada dos colonos. Como resultado disso, aproximadamente 13.000 civis palestinos 

fugiram de suas casas, no centro da cidade de Hebron, transformando o local em 

uma cidade fantasma. 

Ao capacitar e educar os palestinos, especialmente os jovens, o YAS in-

centiva a população de Hebron, especialmente na área H2 sob controle militar is-

raelense, a permanecer na área, montar campanhas de resistência e resiliência não 

violentas. Uma das principais campanhas emblemáticas do YAS é a Campanha pela 

Abertura da Rua al-Shuhada, que é implantada todos os anos simultaneamente na 

Palestina e internacionalmente. No entanto ações e atividades diretas para os direi-

tos humanos são implantadas de forma contínua como, por exemplo, nos grupos 

Hebron Defenders e na Hebron Press, visando documentar as violações aos direitos 

humanos usando câmeras de vídeo. Esse grupo de ação não violenta foi criado para 

proteger as pessoas locais em risco de violência contra os colonos. O YAS também 

está engajado em advocacia internacional junto à ONU e outras instituições inter-
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Acabar com a ocupação israelense e alcançar a liberdade dos palestinos 

é uma missão nacional. Essas prioridades são compartilhadas com certos grupos 

israelenses progressistas. A luta conjunta palestino-israelense é uma ferramenta ne-

cessária para aumentar a soberania palestina e construir uma paz real baseada na 

justiça, respeito e igualdade.

Após um século de conflito palestino-israelense e vinte e cinco anos de 

acordos de Oslo, fatos comprovam que esses acordos falharam em alcançar um mí-

nimo de paz. O fracasso está relacionado ao fato do acordo se basear na percepção 

israelense de que Israel é a parte vencedora e, portanto, tem o direito de impor suas 

condições à parte derrotada, ou seja, aos palestinos.

Israel utilizou os Acordos de Oslo para criar novos atos de colonização, 

incluindo expropriação de terras, expansão de colônias, muro do Apartheid e anexa-

ção adicional de Jerusalém, ao mesmo tempo, continuou negando até hoje o direito 

a milhões de palestinos de retornarem à sua terra natal.

A normalização da ocupação é uma maneira de ignorar as dimensões his-

tóricas, políticas e psicológicas do conflito. Em outras palavras, afasta a discussão das 

Luta conjunta

nacionais, por exemplo, através de discursos ao Conselho de Direitos Humanos da 

ONU. Seu fundador, Issa Amro, é um defensor de direitos humanos reconhecido pela 

UE (União Européia).
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injustiças da ocupação sionista e culpa o colapso do processo de paz pela recusa de 

palestinos e países árabes em aceitarem Israel.

A normalização é uma ferramenta política, cultural e econômica usada 

para ignorar as raízes e razões históricas do conflito e lidar com os resultados do 

mesmo como algo naturalizado. Significa fornecer à ocupação uma cobertura legal, 

cultural e ética, enquanto negligencia as dimensões éticas, políticas e culturais dos 

palestinos que lutam contra a ocupação.

Com base nisso, a luta conjunta como conceito, posição e prática é uma 

necessidade social, política e cultural imposta pelos fatos resultantes do prolongado 

conflito palestino-israelense. Após longas décadas de conflito nas terras palestinas, 

surgiu um caso de profundo envolvimento entre as duas partes em níveis geográfico 

e religioso. A conexão é vista também em nível econômico, tanto em relação à força 

de trabalho quanto ao mercado. Além disso, há envolvimento demográfico nas ci-

dades e vilas comuns, além de recursos naturais, como a água.

Os fatos declarados anteriores tornam o confronto, término da ocupação 

e a incorporação da liberdade dos palestinos, além de criar condições que permitam 

a eles obterem autodeterminação, uma missão nacional palestina. Ao mesmo tem-

po, é uma missão universal devido à natureza globalizada do conflito, portanto os 

israelenses, que acreditam seriamente na necessidade de acabar com a ocupação e 

reconhecem os direitos nacionais dos palestinos, principalmente os refugiados de 

retornarem aos seus lares, fazem parte dessa luta. A presença desses israelenses é 

necessária em níveis político, social e cultural, para contribuir com fim da ocupação 
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I.   Pressionar Israel a admitir sua responsabilidade histórica e moral pelas 

tragédias e desastres que os palestinos enfrentaram, como resultado do 

surgimento do Estado.

II.   Reconhecer os direitos dos palestinos, incluindo o de retornarem, au-

todeterminação e estabelecer o Estado palestino com total soberania, 

tendo Jerusalém como sua capital.

III.   Reconhecer o direito dos palestinos à resistência, lutar pelo fim da ocu-

pação e pela conquista dos direitos, de acordo com as leis internacionais.

IV.   Disposição para lutar pelo fim da ocupação e alcançar uma paz durável.

V.   Rejeitar a “normalização” como ferramenta política, social e econômi-

ca utilizada para negligenciar as raízes e causas históricas do conflito, 

fazendo com que a realidade seja um amontado sem sentido de fatos 

isolados.

Princípios e objetivos da luta conjunta

colonialista e alcançar os direitos dos palestinos, incluindo o direito de retornar e 

acabar com o papel da entidade colonial sionista. Nesse sentido, luta conjunta sig-

nifica recusa de usar judeus como ferramenta de colonização e combustível para a 

ocupação, guerras agressivas na região e também o fim do uso de judeus para iniciar 

guerras de expansão colonial, no Oriente Médio, em nome dos países imperialistas.
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•   17- 2-2017: Protestos em Hebron, como parte das atividades da semana 

de “Desmantelar o gueto”. A manifestação ocorreu no centro da cidade, 

ao lado de ativistas internacionais e israelenses.

•   24-2-2017: Manifestação central em Hebron, sob o lema “Desmantelar 

o gueto” com mais de 500 participantes, 70 ativistas israelenses e 50 

internacionais. Quatro israelenses foram detidos por algumas horas.

•   25-3-2017: Oficina para sindicatos israelenses e palestinos contou com 

a participação de 28 integrantes. Os trabalhos duraram um dia no escri-

tório da AIC (Centro de Informações Alternativas). As discussões giraram 

Eventos de luta conjunta

Nos anos anteriores, a experiência do Centro de Informações Alternativas 

(AIC - sigla em inglês de Alternative Information Center) funcionou como um aglutina-

dor para a luta conjunta e uma ferramenta para ações práticas na realidade política e 

cultural, especialmente na cidade de Hebron. O AIC trabalhou organizando confe-

rências, seminários, atividades e protestos contra manifestações, nas quais centenas 

de israelenses participaram expressando seu apoio aos palestinos em sua luta contra 

a ocupação e as práticas dos colonos no coração de Hebron. Faz-se necessário for-

necer ajuda e proteção para essas experiências políticas.
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3- AIPAC - sigla em inglês de American Israel Public Affairs Committe – é uma ativa organização sionista estadunidense.

sobre os trabalhadores palestinos em Israel, seus direitos e a decisão 

de continuar coordenando as ações conjuntas.

•   15-4-2017: Reunião no escritório do HDC (Comitê de Defesa de Hebron) 

com cinco ativistas israelenses e oito internacionais. A discussão enfo-

cou o trabalho conjunto e sua importância em Hebron.

•  27-3-2017: Protesto com dezenas de ativistas internacionais e judeus no 

al-Rahma em Tel Rumeida. A manifestação protestou contra a Confe-

rência da AIPAC3, em Washington, na época. 

•  13-5-2017: Um grupo de 20 ativistas israelenses de Tarabot participou 

da tenda em solidariedade aos prisioneiros palestinos durante a greve 

de fome. A delegação visitou a tenda e alguns discursos de ambos os 

lados levantaram a questão dos prisioneiros e expressaram solidarieda-

de aos mesmos.

•   20-5-2017: Pela segunda vez uma delegação de Tarabot, composta por 

dez israelenses, visitou a tenda em solidariedade aos prisioneiros pales-

tinos em greve de fome, em Hebron.

•  02-02-2018: Seis ativistas israelenses de Tarabut visitaram o Comitê 

de Defesa de Hebron, assistiram e ouviram uma apresentação sobre a 

situação em Hebron e tiveram uma discussão política sobre ações de 
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Conferências de luta conjunta

Os partidos palestinos de esquerda - Frente Democrática4 para a Liber-

tação da Palestina (DFLP), Partido do Povo Palestino5 (PPP), Frente Popular6 para a 

4- A Frente Democrática para a Libertação da Palestina (em árabe:  Al-Jabha al-Dimuqratiya Li-Tahrir Filastin) é uma 
organização político partidária e militar palestina de esquerda.  Fundada em 1968, tendo como dirigente histórico o 
cristão ortodoxo Nayef Hawatmeh.

5- Partido do Povo Palestino - é o antigo partido comunista.
6- A Frente Popular para a Libertação da Palestina (em árabe:  al-jabhah al-sha`biyyah li-tahrīr filastīn) é uma organi-

zação política partidária e militar palestina de esquerda. Fundada em 1967, tendo como dirigente histórico o cristão 
ordodoxo George Habash (1926-2008). Atualmente o secretário geral é o prisioneiro político Ahmad Sa’adat.

luta conjunta. O coordenador do Comitê de Defesa de Hebron, Hisham 

Sharabati, levou o grupo para uma visita ao centro da cidade de Hebron,  

onde viram a restrição de movimento imposta pelas forças israelenses 

e seu impacto nos aspectos comerciais, econômicos, educacionais, de 

saúde e de culto. Os participantes concordaram em organizar mais ex-

cursões para ativistas israelenses de outros grupos.

•  14-04-2018: um grupo de 25 ativistas israelenses visitou Hebron para 

participar de uma excursão à cidade. O objetivo era aprofundar o co-

nhecimento dos ativistas israelenses sobre a realidade da ocupação e 

do processo de formação de um gueto em Hebron, assim como ajudar 

a formar suas leituras políticas sobre a ocupação.
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Libertação da Palestina (PFLP) - juntamente com Tarabot, AIC e HDC realizaram a 

primeira conferência de luta conjunta, em Hebron, em 7 de maio de 2011, no He-

bron Hotel, contando com 200 participantes e tendo como título “Juntos lutando 

contra a ocupação e o racismo”. Os grupos participantes emitiram uma declaração 

focada na luta conjunta, convocando uma ação unificada em Hebron por causa da 

rara e difícil situação desta cidade, também elaboraram um plano para trabalhar em 

Hebron, através de oficinas conjuntas e protestos pacíficos, no centro da cidade. 

A segunda conferência conjunta intitulada “Juntos contra a ocupação, co-

lonização e racismo: sim à luta conjunta, não à normalização”, foi organizada em 20 

de janeiro de 2014, no Childhood Happiness Hall, com cerca de 150 participantes.





 

CONCLUSÕES



Cartaz em homenagem a Leila Khaled com os dizeres: 
"Onde há ocupação, há resistência."

Artista: Khaled Fanni — 2015.
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Por fim, toda essa evolução transformou Hebron em um microcosmo da 

ocupação. De fato, é difícil entender a complexidade do conflito palestino-israelen-

se sem levar em conta a situação.

Duas vias descrevem a situação em Hebron. Por um lado, podemos falar 

sobre a “normalização” da violência na cidade velha, por outro, vemos um comple-

to fracasso da comunidade internacional em mostrar um compromisso real com a 

defesa dos direitos humanos na Palestina, bem como as grandes dificuldades com o 

sistema judiciário israelense. Por anos, organizações como B’Tselem tentaram levar 

os casos de violações dos direitos humanos aos tribunais israelenses, mas cerca de 

95% foram simplesmente arquivados pelos juízes israelenses. Estas são as razões 

pelas quais as organizações mudaram o curso de suas estratégias, concentrando-as 

em relatar fatos diários no terreno e transformar as mídias internacionais e sociais 

em plataformas para aumentar a conscientização sobre a realidade da ocupação 

sionista na Palestina. Os grupos incentivam os partidos políticos e o povo palestino 

a agir, apesar da ineficácia dos acordos internacionais e pedem que a comunidade 

internacional tome medidas reais. Além disso, as organizações, que trabalham dire-

tamente na base, desenvolveram uma estratégia social focada nas famílias e grupos 

mais vulneráveis, criando uma atmosfera de constante solidariedade social.





 NO CORAÇÃO
DE HEBRON
(CIDADE VELHA)



Cartaz do Partido Comunista Revolucionário Palestino.
Artista: Ghazi Inaim - 1985.
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Mesquita do túmulo do Profeta Abraão em Khalil (Hebron). Da direita para esquerda: Ahmad 
Jaradat, Khader Othman, Jamil Fahed Suleiman, Jamil Abdalla Fayad e Yasser Jamil Fayad.

Mesquita sagrada de Abraão - cercada por grades da colonização sionista. 





Suq (mercado) da cidade velha de Hebron: muitas lojas 

fechadas, câmeras de vigilância, arames farpados, grades... 

e o povo palestino resiste bravamente.
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Suq (mercado) da cidade velha de Hebron: Alimentos (especiarias) nas passagens estreitas do 
velho suq.

Suq (mercado) da cidade velha de Hebron: Calçados à venda.
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Suq (mercado) da cidade velha de Hebron: Especiarias e temperos são comumente encontrados.

O carro tem dificuldade de passar pelas estreitas e históricas ruas para repor o estoque.
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Os caminhos são como uma viagem ao passado.

Azeitonas – alimento fundamental da dieta dos palestinos.
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É comum o visitante se perder nesses labirintos de pedras.

Muitas lojas fechadas dada à pressão da colonização sionista.
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Nas lojas, encontramos a memória viva de Yasser Arafat – liderança histórica dos palestinos.

Aqui, lojas fechadas pelo dia de feriado.
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Ruas obstruídas com arame farpado pela colônia invasora.

Acima é possivel observar os postos militares sob o suq árabe-palestino.





 VOZ QUE
NÃO SE CALA

Homenagem e apresentação
do escritor palestino

Ghassan Kanafani



Ghassan Kanafani
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Nota biográfica

Ghassan Kanafani nasceu na cidade de Akka, em uma família de classe média, 

em 9 de abril de 1936, ano que marcou o início de uma grande revolução, que durou três 

anos, contra o Mandato Imperialista britânico e, seu pupilo, a colonização sionista. Embora 

fossem muçulmanos, seus pais o enviaram à Ecole des Frères, uma escola católica, em Jaf-

fa, que lecionava em língua francesa. Em 1948, após a proclamação do Estado de Israel, sua 

família teve de abandonar a Palestina, inicialmente em direção ao Líbano. De acordo com 

Anni Kanafani, esposa de Ghassan, a família partiu em 9 de abril de 1948, dia do massacre 

de Deir Yassin, em que membros de um grupo paramilitar sionista perpetraram o genocí-

dio de 254 pessoas (idosos, mulheres e crianças, em sua maioria). 

Kanafani completava 12 anos naquele dia. A amarga experiência foi relatada dez 

anos mais tarde, em uma mistura de fantasia e realidade, no conto “A terra das laranjas 

tristes”.

Depois de permanecer por breve tempo no sul do Líbano, a família Kanafani 

partiu para Damasco, onde o escritor, ainda jovem, começou a trabalhar. Na capital síria, a 

família levou uma vida difícil, num campo de refugiados, onde seu pai abriu um pequeno 

escritório de advocacia. As poucas economias levadas de Akka logo se esgotaram. Ghas-

san e seu irmão Ghazi realizaram vários trabalhos informais para continuar os estudos e 

ajudar o pai a sustentar uma família com seis filhos. Aos 16 anos, Kanafani concluiu o curso 

secundário e começou a trabalhar como professor nas escolas das Agências das Nações 

Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA - sigla em inglês). Lecionou na 

Escola Aliança, da mesma UNRWA, por três anos e se matriculou na Faculdade de Letras 

da Universidade de Damasco. A carreira docente de Kanafani deixou marcas profundas 
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em sua personalidade, estilo de trabalho e aspirações políticas. Como um de apenas dois 

professores em uma escola de 1.200 alunos (o outro era uma professora, Samia Haddad, 

futura esposa de Wadi Haddad, da Frente Popular de Libertação da Palestina), ficou sobre-

carregado pelo volume de trabalho e pelos problemas que seus alunos enfrentavam no dia 

a dia – relacionados a vestuário, comida, abrigo e doenças, além das dificuldades acadêmi-

cas e das privações culturais e emocionais. As imagens e as impressões que ele acumulou 

durante esse período aparecem claramente em sua obra.

Em 1955, Kanafani aderiu ao Movimento dos Nacionalistas Árabes (ßarakat al-

qawmiyyin al‘arab), grupo que recrutava, principalmente, adeptos nos meios intelectuais 

e defendia uma mudança radical da sociedade árabe. Posteriormente, o MNA se tornou 

o núcleo das organizações de resistência palestinas. A revista semanária “A opinião”, órgão 

oficial do MNA, dirigido por Hani Alhindi e Georges Habach, tornou-se a primeira tribuna 

literária de Kanafani, que escreveu 18 textos em um ano e meio. Dentre eles destaca-se a 

coluna “O ser humano e os princípios”, na qual criticava duramente os políticos árabes. Sua 

conscientização política é permanentemente marcada pela divisão de classes. De um lado, 

encontram-se os camponeses, que cultivam a terra palestina, que Kanafani retrata com 

desvelo; do outro, os latifundiários, “parasitas”, - donos tanto dos camponeses quanto do 

campo, na opinião do escritor.

Em 1955, foi expulso da Universidade de Damasco, acusado de participar de 

atividades políticas. No mesmo ano, aceitou uma proposta para lecionar na Cidade do Kuait 

(capital kuaitiana), onde permaneceu por cinco anos (a partir de 1956). Nesse país, desco-

briu que tinha diabetes. Necessitava de um tratamento permanente e acreditava que não 

viveria muito tempo. À época, a idéia da morte tornou-se uma obsessão – agravada pela 

solidão e pela frustração com a situação da Palestina.
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No Kuait, reencontrou sua irmã Fayzeh e seu irmão Ghazi. Graças aos três salários, 

a família Kanafani, que permanecera em Damasco, deixou de passar necessidades. Em 1960, 

Habach o convenceu a deixar o Kuait, ir para Beirute e se dedicar à carreira de jornalista. Dois 

anos mais tarde, casou-se com Anni Hover, professora cujo pai havia desempenhado um 

papel importante na resistência dinamarquesa contra os nazistas. Em 1963, tornou-se edi-

tor-chefe do “O libertador”, o principal jornal nasserista fora do Egito. Escreveu uma coluna 

semanal intitulada “O que está por detrás das notícias” e editou o suplemento semanal “Pa-

lestina”, dirigido aos palestinos que viviam no exílio. Pouco a pouco, tornou-se um dos mais 

renomados jornalistas de Beirute. Como consequência, obteve o passaporte libanês, o que 

pôs fim à sua situação de clandestinidade por não ter documentos oficiais.

Em 1965 e 1966 visitou a China. A principal figura política dessa época, no mun-

do árabe, era Gamal Abd-Nasser. Kanafani não escondia sua admiração pelo líder egípcio 

e defendeu, em seus escritos, uma amálgama de nasserismo (essencialmente, pan-arabis-

mo), socialismo e luta política. O ano de 1967 foi decisivo para ele e para outros intelectuais 

árabes. Uma das consequências imediatas da vitória israelense naquele ano foi sua mudan-

ça de emprego. “O Libertador” dependia de financiamento egípcio, e o pequeno salário era 

insuficiente para manter a família. Kanafani vinculou-se ao “As luzes”, outro jornal de Beiru-

te, de tendência nasserista, até 1969, quando se tornou editor chefe de “O objetivo”, jornal 

semanal fundado por Habach para expressar a opinião da Frente Popular para a Libertação 

da Palestina (FPLP). Pouco depois, Kanafani tornou-se o porta-voz oficial da FPLP até seu 

assassinato, em 8 de julho de 1972, num atentado. Uma bomba foi colocada por terroristas 

oficiais de Israel debaixo de seu carro, estacionado diante de um edifício em ß¡zimiyya, um 

bairro de Beirute próximo à estrada para Damasco. Ao ligar o motor, Kanafani recebeu o 

impacto e morreu. A outra vítima foi uma sobrinha de 17 anos que o acompanhava.
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A esposa

Meu caro Riad,

Você vai achar, na certa, que fiquei louco, já que esta é a segunda carta que 

mando no mesmo dia. Acontece que esta segunda carta vai servir para esclarecer umas 

coisas. Pensei que era um absurdo escrever somente para dizer: procure por aí, por onde 

você estiver um sujeito muito grande, alto e robusto, de quem eu nem imagino o nome, 

e que usa velhas roupas de cor cáqui. À primeira vista, ele parece meio agressivo.

O que você pode concluir dessas primeiras pistas com certeza, nada. A gente 

cruza, andando pelas ruas, com centenas de pessoas com essa mesma descrição.

Mas quero dizer que você pode reconhecê-lo porque se trata de personagem 

bem diferente, fora do comum. Como assim? Não sei dizer por que, para falar a verdade, 

não sei direito. Mas acho que desde que o vi pela primeira vez tive a impressão de que 

se desprendia dele um tipo de luz… Isso mesmo, uma aura, uma poeira fluorescente. 

Confesso a você que, no momento em que ele me parou na rua, essa poeira luminosa fez 

com que eu gravasse a imagem daquele sujeito enorme. Se não foi isso, como explicar 

que ainda agora me lembre dele, que sua imagem continue forte em minha memória, 

enquanto esqueço de centenas de outras pessoas com quem dou de cara a toda hora na 

rua e que logo somem no vazio?

Imagino que você está começando a me achar meio desequilibrado, já que 

continuo sem esclarecer nada. Estamos ainda no mesmo pé da primeira carta: procure 

um homem muito grande, robusto, de quem não sei o nome, mas que usa velhas roupas 

cáqui e que parece, à primeira vista, um pouco perturbado.
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Acrescentei também o que acho uma característica bem importante: ele está 

rodeado pelo que me deu a impressão de ser um halo, uma poeira fluorescente. Mas sei 

que não é suficiente. Se escrevo duas cartas no mesmo dia é para colocar você a par de 

toda história. E você tem o direito de saber tudo o que eu sei, já que estou pedindo para me 

ajudar a encontrar esse homem.

Não me lembro mais de quando foi que o vi pela primeira vez, mas me lembro 

nitidamente de sua aparência: o jeito de quem perdeu alguma coisa importante. Andava 

com as costas um pouco arqueadas, as mãos abertas, olhando desconfiado para os rostos 

das pessoas na rua. Foi uma espécie de visão meio estranha, mas me esqueci dele logo 

depois. Voltei a lembrar-me quando o vi pela segunda vez. Seu olhar me arrancou literal-

mente do chão e me senti flutuando, como se fosse absorvido por uma nuvem invisível.

Nunca vou saber se era eu quem havia sido atraído em sua direção, responden-

do a um apelo irresistível que vinha dos olhos dele ou se foi ele quem veio a mim. Colocou 

a forte mão sobre meu ombro e perguntou:

– Você a viu?

– Quem?

– A esposa.

Tive certeza, naquele momento, de que se tratava de um louco. O que senti, 

cruzando meu olhar com o olhar duro desse sujeito, foi o mesmo que se experimenta 

quando a gente encara alguém que perdeu a razão, que não tem mais o senso da realidade. 

Escolhi, naquela hora, uma saída fácil, dizendo:

– Não, eu não vi.

Ele soltou a mão pesadamente. Virou-se de costas e escutei o que falou, 

como se conversasse consigo mesmo:
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– Você diz isso…há mais de dez anos…

Depois, quando desapareceu na multidão, me senti de repente impressiona-

do pelo fato de que seu imenso corpo estar rodeado daquela coisa que eu disse parecer 

poeira fluorescente, aquele halo luminoso que os pintores renascentistas colocavam ao 

redor do Cristo debruçado sobre os pobres. Você se lembra daqueles cartões de boas-

-festas que a gente recebia?

Eu tentei, em vão, voltar a encontrar esse homem. Mas são coisas que aconte-

cem num piscar de olhos. Procurei como alucinado pelas ruas, andando varias vezes do 

início até o fim daquela que havia visto. Havia centenas de homens que se pareciam com 

ele, mas já não adiantava mais nada.

Ainda continuo a procurar, e peço que você me ajude. Sei que você está bem 

longe daqui, que muitos quilômetros nos separam. Mas o que impediria esse homem de 

dirigir-se, envolvido por sua luz inexplicável, a qualquer lugar distante quilômetros daqui?

Pedi a mesma coisa a outras pessoas antes de escrever a você. E faço a você 

o mesmo apelo que fiz a todo mundo. Já estou falando disso até mesmo com gente que 

mal acabo de conhecer. Preciso confessar, Riad, que até acabei indo mais longe.

Uma noite pensei: se esse homem pegou o costume, durante dez anos, de 

interrogar as pessoas sobre a “esposa”, como ele fez comigo, com certeza elas acabam 

sentindo o que eu senti, um dia, a caminhar pelas ruas. Meus olhos se fixaram nos de um 

sujeito que passava, um desconhecido. Antes mesmo que eu refletisse um pouco sobre 

o que fazia, parei o homem. Pus a mão sobre seu ombro e perguntei:

– Você viu a esposa?

Pode me chamar de louco. Mas isso foi exatamente o que fiz. Ajudou-me a 

compreender mais coisas sobre aquele homem e a “esposa” perdida. O pior é que agora 
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não consigo mais me livrar dessa vontade de parar as pessoas na rua e fazer a mesma 

pergunta sobre a “esposa”.

Mas a coisa está feia. Agora preciso voltar ao ponto de partida, a esse homem 

envolvido por sua poeira luminosa e cujos olhos, lábios, sua mão pesada, me colocaram 

pela primeira vez diante da estranha interrogação. Preciso rever esse homem, Riad, por-

que consegui algumas informações sobre a “esposa”.

Riad, ele é da aldeia Shaab. Sua história começa, acho num dia de junho de 

1948. A guerra fazia o sangue correr após seis meses de luta. Não sei todo o seu nome, 

mas sei que se entregou ao combate como poucos. Esteve por todo lado: na vanguarda, 

na retaguarda, no socorro aos feridos. Para seu trabalho, ele precisava saber os horários 

das operações com pelo menos duas horas de antecedência, o tempo necessário para 

fazer a entrega do armamento. Todos os respeitavam pelo papel que cumpria. Era tão 

escrupuloso que chegava ao ponto de, antes de cada operação, encarregar um compa-

nheiro de entregar a arma ao seu proprietário, caso caísse durante a luta. Era meticulo-

so, acertando detalhes como o funcionário de um banco respeitável, ainda que nunca 

houvesse visto um banco, respeitável ou não. Por seis meses, não teve problemas. Nem 

chegou a ser necessário que tivesse sua própria arma.

Não sei por que ele teve a ideia, num dia de junho, de se apoderar de uma 

arma. Era até uma boa ideia, pois os combates mais sérios se concentravam, na época, 

justamente naquela região da Galiléia. O inimigo havia atirado suas principais forças nes-

sa batalha e as levas de emigrantes começavam a crescer dia a dia, cruzando as colinas 

rumo ao norte.

Ele não demorou muito para se decidir. Antes do fim da primeira semana de 

junho já tinha resolvido. Durante um combate cujo nome esqueci, passou a arma a um 
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companheiro e começou a rastejar sob as nuvens de fogo, em direção ao lado inimigo. 

Ele sabia que muitos soldados deles haviam sido mortos sobre as linhas avançadas. Se 

esperasse o fim dos confrontos, poderia perder a chance, pois o inimigo levava de volta 

os soldados mortos e suas armas, puxando-os com cordas.

Conseguiu chegar às trincheiras calcinadas. Uma espessa escuridão o envol-

via. Deixou-se cair numa das trincheiras e arrancou com os dentes o fuzil de um soldado 

morto, examinado a arma à luz das explosões. A seguir, voltou para junto dos compa-

nheiros.

A novidade logo se espalhou pelas aldeias da região, não porque fosse a pri-

meira vez que isso acontecia, mas porque o tal fuzil era de um tipo desconhecido ali.

Não quero esticar muito a história. Depois, ele foi chamado à chefia local, ins-

talada numa aldeia próxima. O oficial já estava sabendo do famoso fuzil. Quando o teve 

em suas mãos, arregalou os olhos:

– Mas é fuzil tcheco!

Os outros se aproximaram para ver de perto a nova arma. O aço brilhava a luz 

da lanterna. Tinha uma coronha escura, marrom, e uma coreia amarela, nova, feita por 

mãos cuidadosas. Seu tambor, sobre o gatilho, parecia uma coroa.

Uma voz se ouviu no outro lado da sala:

– Então podemos concluir que eles receberam um novo carregamento de ar-

mas dos países do Leste. Precisamos passar a informação ao quartel general.

O oficial aprovou, balançando a cabeça:

– Eu mesmo vou levar este fuzil ao quartel-general.

Deixo que você imagine Riad, o que aconteceu então. Nosso amigo se agarrou 

ao fuzil, mas, como você sabe, ordens são ordens. Ele lhes disse:
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– Mas será que não vão acreditar se vocês derem as informações sem mos-

trar o fuzil? Além disso, podem ganhar tempo… Eu mesmo posso, se quiserem, levar 

o fuzil…

Todos seus apelos deram em nada. O oficial tentou tranquilizá-lo: jurou que 

iria devolver o fuzil dois dias depois, com carga nova.

Os dois dias se passaram. Depois, uma semana inteira daquele mês em que 

cada minuto contava, em que as pessoas morriam, as aldeias eram arrasadas, os cam-

pos ardiam. Nosso amigo ia de chefia local para casa e voltava de casa para a chefia. 

Diziam-lhes: “Espere um pouco…”; depois: “Volte amanhã…”. Mas os acontecimentos 

daquele mês decisivo, como você deve lembrar bem, não esperaram. E dois desses 

acontecimentos desabaram sobre ele, de repente, num mesmo dia. Uma manha, ele 

descobriu que o oficial acabara de transferir a chefia local para o norte, para um lugar 

desconhecido de todos. Mais tarde a aldeia de Shaab sofreu o primeiro ataque inimi-

go: os morteiros atingiram as casas de barro seco e queimaram os olivais num abrir e 

fechar de olhos.

Quem poderia emprestar a nosso amigo um fuzil no meio de uma tempes-

tade assim? De nada vale um fuzil, nessas horas, para permitir a um homem romper as 

barragens de fogo e achar abrigo seguro ou mesmo uma morte honrosa. Fazer o quê, 

em meio aquele mar de chamas? Esperar a loucura? Não lhe passava pela cabeça fugir, 

e a loucura não poderia lhe dar mais do que ele já tinha em sua vida normal. Restava-

-lhe a morte. Mas a morte não queria nada de quem havia estado sempre nas primeiras 

linhas de combate, lutando com suas armas emprestadas.

Então, ele se sentou onde estava, sobre uma pedra no meio da praça de sua 

aldeia. Ficou olhando: as casas queimavam, os homens morriam, sua família fugia ampa-
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rada pela noite, em busca de um refúgio. Quando Shaab foi ocupada, eles apareceram. 

Vendo-o na praça, sentado, acharam que era um louco. Foi espancando com as coronhas 

dos fuzis, expulso para o norte.

Andou dia e noite através do que restava da Galiléia, procurando seu fuzil 

por onde passava, perguntando a todos os combatentes que encontrava pelo cami-

nho. Era como se escavasse os rostos e as coisas em busca do fuzil que havia guardado 

por apenas algumas horas e com o qual nunca havia apontado para coisa nenhuma.

Você sabe o que a aconteceu com a aldeia de Shaab? Pouca gente sabe, e é 

preciso você saber par que entenda toda a história. Nosso amigo foi empurrado pelo 

calor sufocante até El Baroua, indo dali até Magd Al Kroum, Al Boana, Dir El Assad, Ke-

sra, Kafr Samii, sempre atrás de informações sobre seu fuzil. Seguia as pegadas, guiado 

pelas histórias que ouvia e pelos homens que as contavam. Quando chegou a Tarshiha, 

teve notícias recentes de Shaab. Os quarenta combatentes da aldeia, que haviam so-

brevivido ao ataque, dirigiam-se ao alto comando do Exercito de Libertação, no norte. 

Solicitaram ali o alistamento, mas quando perceberam que esse exército não pretendia 

lutar pela retomada de Shaab, eles o abandonaram e voltaram sozinhos. Atacaram as 

forças que ocupavam a aldeia e conseguiram libertá-la, após uma batalha que durou a 

noite inteira.

Pode até parecer incrível para você. Mas foi assim mesmo. Os quarenta 

combatentes voltaram a sua aldeia queimada, conseguiram libertá-la e perseguiram 

os soldados inimigos até a encruzilhada de Damon. Dez deles morreram durante a 

caçada.

Foi isso que aconteceu, Riad, no coração de uma região toda cercada pelas 

forças inimigas. Os trinta homens ficaram na aldeia destruída, repelindo noite e dia os 
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ataques seguidos. Enquanto isso, o nosso amigo, em Tarshiha, farejava a trilha de seu 

fuzil. E já começava a senti-lo bem próximo, quase ao alcance da mão. Aquela altura, ele 

achava que com mais um dia encontraria sua arma e voltaria a Shaab.

Mas os acontecimentos nunca esperam. Um dia, o inimigo retomou a Shaab. 

Os homens que a defendiam tiveram que abandoná-la após terem perdido cinco dos 

seus. Esconderam-se nas colinas próximas, onde as pessoas da região costumavam, até 

pouco tempo atrás, levar as cabras para pastar.

Nesse dia nosso amigo soube que um novo fuzil tcheco andava em mãos de 

um velho numa pequena aldeia ao norte de Tarshiha. Caminhando sem descanso, che-

gou ao cair da noite, arrebentando de tanto andar. Ali, disseram-lhe que os vinte e cinco 

sobreviventes de Shaab haviam deixando as colinas. Apenas com seus fuzis e algumas 

facas, tinham lutado por toda a manhã, reconquistando as ruínas. Estavam entrincheira-

dos ali, depois de terem sofrido mais três baixas.

Nosso amigo ainda acompanhava as notícias de seu fuzil de porta em porta. 

Soube então: o velho que o possuía havia partido pela noite para cruzar as colinas. Talvez 

quisesse se juntar aos combatentes que se reuniam ao sul de Tarshiha, esperando um 

ataque decisivo do inimigo. Ele, então, sem perder mais um segundo, voltou a Tarshiha. 

Ficou sabendo que os homens de Shaab, que lutavam nas ruínas de sua pequena e iso-

lada aldeia, o esperavam. Era sua aldeia, mas por ela não havia tido ainda a chance de 

disparar uma única bala.

Quando chegou a Tarshiha, teve noticias de Shaab. Os combatentes, extenu-

ados, haviam sofrido um ataque-surpresa realizado por grande número de soldados do 

inimigo. Foram obrigados a abandonar mais uma vez a aldeia, perdendo sete homens 

durante a retirada. Desapareceram na colinas, levando quatro feridos.
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Nosso amigo achava que ia ficar louco, correndo de um lado para outro, divi-

dindo entre as notícias de Shaab e as que falavam de seu fuzil. Os combatentes que ha-

viam escapado tentaram uma nova investida, descendo das colinas somente duas horas 

depois de sua retirada. Com um rápido ataque, retomaram suas posições, conseguindo 

ainda provocar pesadas perdas entre os homens do inimigo e apoderando-se de uma 

boa quantidade de armas e munições.

Não sei quem foi que disse a ele em Tarshiha que os combatentes de Shaab 

poderiam conseguir-lhe uma arma como aquela que procurava, mesmo se ele voltasse 

a sua aldeia de mãos vazias. Não sei também como foi que ele reagiu a essa idéia. Nesse 

mesmo dia, em Tarshiha, ele reconheceu, as costas de um homem que passava pela 

praça, seu fuzil.

Como havia feito no dia em que arrancou a arma do soldado morto com seus 

dentes, ele tentou retomá-la. Mas o fuzil continuou sobre as costas do outro. Surpreendi-

do pela ousadia daquele estabanado desconhecido, o homem voltou-se para enfrentá-

-lo. Pressentindo a confusão que ia ter lugar, agarrou-se com força ao fuzil, usando uma 

mão livre para proteger-se da investidas do gigante.

Mas o pobre homem era incapaz até de falar naquele instante. Fiquei sabendo 

que chorou, tremendo de febre. Seus lábios secos murmuravam palavras incompreen-

síveis.

– É meu fuzil! – conseguiu por fim articular com voz apagada.

Suas mãos estavam agarradas à arma e seus olhos se fixavam no outro como 

que esperando uma aprovação. Ouviu de volta:

– Seu fuzil? Desgraçado! Paguei o preço dele com meu próprio dinheiro, não 

faz dois dias…
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A pergunta que nosso amigo era incapaz de fazer estava inscrita em seus pró-

prios olhos. A resposta não demorou:

– Isso mesmo, com meu dinheiro. Comprei, na frente de cinco testemunhas, 

de um oficial que ia para o norte. Custou cem libras…

As mãos relaxaram, mas ainda sem deixarem de tocar o fuzil. Pareceia estar a 

ponto de desabar, mas fez um novo esforço para dizer:

– Preciso dele para voltar a Shaab…

– Shaab? Os sionistas a ocuparam outra vez, há poucos dias.

Nosso amigo então largou o fuzil lentamente e recuou uns dois passos. Um 

pouco mais tranquilo, o outro perguntou:

– Era seu esse fuzil?

Em resposta, teve apenas o silêncio e um aceno de cabeça, que não escon-

diam o desespero.

-Paguei por ele com o dote de minha única filha. Há muitos anos eu recusa-

va dar minha filha como esposa àquele velho estúpido. No fim fui obrigado a aceitar… 

Quando ele pagou cem libras. As cem libras com que comprei, um quarto de hora depois, 

este fuzil de um oficial.

Essa foi a última vez que o viram em Tarshiha. Seguiu depois para o norte. 

Com certeza ouviu dizer, antes de atravessar a fronteira, que seus dez camaradas so-

breviventes de Shaab haviam descido as colinas dois dias mais tarde e que conseguiram 

retomar, com armas improvisadas, sua pequena aldeia destruída.

Não sei o nome da moça que foi vendida pelo preço de um fuzil. Não sei o que 

foi que o outro homem fez com o fuzil, nem como foi que acabou a história de Shaab 

para seus combatentes que sumiam como manteiga no fogo.
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Nosso amigo sobreviveu como o único dos habitantes de Shaab? É bem ca-

paz… Eu não sei, para falar a verdade. Mas talvez seja possível que ele continue a procu-

rar, com seu olhar estranhamente pesado, seu fuzil perdido, para poder se juntar aos que 

o esperavam na aldeia em ruínas.

Por que você não procura esse homem comigo, meu caro Riad? Eu repito: ele 

é grande, robusto… Não sei o nome, mas usa velhas roupas cáqui e parece envolvido por 

uma fina poeira fluorescente. Ele fica cara a cara com as pessoas na rua e pergunta: “Você 

viu a esposa?”. À primeira vista, a gente só pode achar que é um louco.

Procure amigo, por onde for possível. Acabei de receber há pouco algumas 

novas informações a respeito da esposa…



Livres do jugo seu, sionista!

Que eu seja
a pedra em suas mãos

contra o invasor.

A estrela
que lhe serve de guia

nas montanhas da Palestina.

O figo, 
A uva,

que lhe lambuza a boca
de doce e boa lembrança.

 A inteligência 
como a de Kanafani.

Os versos
como os Darwish e Turqan.

A beleza dos olhos 
das noivas de Hebron.



Que eu seja o vento
que balança as folhas da oliveira

e lhe traz alento
ante o calor do verão.

Que eu lhe lembre
todos os dias

que nosso futuro será de poesias.

Que será livre...
repleto de beduínos em festa...

noites de luar sem medo...
reencontros que apagam saudades...

sob a fumaça de narguilés, 
ao gosto do café árabe,

ao som do alaúde,
sorrisos sinceros,

conversas francas...
livres do jugo seu, sionista!

Yasser J. Fayad
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