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PORQUE LUTAM OS PALESTINOS
Os “fedayns” lutam pela libertação da Palestina.
Então, se impõe a indagação: o que é a Palestina
e quai a relação dos árabes e judeus com essa região?
Muito se tem escrito sôbre a Palestina, na verdade de-

masiado, de tal forma que ha uma confusão sôbre o
assunto. Essa confusão tem sido a grande arma do co.
ionialismo para domina-ia. Tomase assim necessaria.
uma exposição clara. e franca sôbre êsse problema.
Os árabes povoam a Palestina há cerca de mil e
quatrocentos anos. Após a Segunda Guerra Mundial,
as Nações Unidas cederam essa região para abrigar os
judeus, que, na Europa, haviam sido vítimas das nefandas perseguições do nazismo. O que é estranho é
que a ONU ou as potências que a dominam não tenham

tratado de ajudar os judeus a se remtegrarem nos paL
ses europeus de onde haviam sido expulsos pelos hitle-

ristas. Preferlu dat-lhes uma terra que não pertencia
nem aos judeus, nem a própria, ONU. Em 1948 reconheceu a criação, na região da Palestina, do Estado de

Israel. Mas teria sido o povo que habitava a. Palestina,
consultado? Também não. A ONU que, em sua carta,
consignava uma série de preceitos internacionais, vio.
ientava de maneira brutal e apressada, um desses preceitos básicos de sua Carta: o Direito de Autodeterminação dos Povos. O povo palestino árabe não foi ou_
vido, não lhe concederam o direito de manuestaxse

sôbre o destino de seu país, negou-same triamente um
dos direitos fundamentais das Nações Unidas. 0 povo
palestino foi a primeira. vítima da violência. ao direito
de autodeterminação e, o que é historicamente lamentável, pela Organização Internacional que tinha por obri.
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gaçâo defende-lo. O justo sentimento de piedade que
todos as nações sentiam pelos judeus, vitimas das bar_
bandades nazistas, levouas a. praticar um verdadeiro

crime histórico, que não deixaria dc fazer inveja ao pró.
prlo Hitler, pois graças a êle, hoje, dois milhões de ára~
bes palestinos vivem polos desertos om condições
subumanas ou dependendo do. caridade de outros paises
árabes. Hitler expoliou os judeus em seus bens e expulsou-us de seus paises. Os israelenses, mercê do Estado
de Israel, criado pola. ONU, cxpoliumm do mesmo forma
os árabes de seus bons, e do mesmo. forma que Hitler,

expulsaram-nos de sua patria milenar. Alegam os ju~
deus, que há dois mil mms atrás habitavam essas terms.
O eminente historiador Arnold Tuyrmbee explica que,
“realmente, na antimiidadc, os judeus viveram nessas
terras", mas sempre como minorias- E em nossos dias o

que que acontece?
Quando terminou a Segunda Guerra Mundial exis.
uam 93% de árabes na Palestina, contra 7% de judeus.
Atualmente existem 95% de judeus, contra 5%,

apenas, de árabes!
Ver-mew claramente que, para colocar 2 milhões
de judeus na Palestina, expulsouse os correspondentes
2 milhões de árabes.
Hoje, o povo palestino vaga em condições deplorá.
veis, pelos desertos adjacentes, como párlas, que só tem
um único direito, o de divisar ao longe, no horizonte,
sua pátria, suas terras, suas casas que lhes foram arrebatadas. Várias gerações de palestinos estão hoje
sem teto c sem pátria. Numa população em que 50% é
de menores de vinte anos, pode-.se afirmar que cêrca de
um milhão de crianças vivem em condições precárias,
nos acampamentos palestinos, e outro milhão passou
sua infância, sua juventude e sua mocidade nessas mes.
mas terríveis condições.
O povo da Palestina já. esperou demasiado: 20 anos.

Demonstrou uma paciência ilimitada e incomparável.
Mas, agora, descrente dos grandes do mundo, com toda
a. razão, se rebola - com o direito reconhecido até
pelas Igrejas dos povos de se rebelarem contra a opressão -- e está disposto a recuperar sua pátrla a qualquer preço. Os palestinos são o único povo da terra

6

que nada mais tem a perder, porque já. perderam
tudo: sua pátria, suas terras, suas casas, seus lares,

seus direitos humanas, tudo! Não é possível pedir a asa
povo que espere mais, que dê mais alguma coisa. Só
lhes !esta a. luta e nela só poderão ganhar, uma vez
que nada mais têm para perder.
o..

Eu sou de início palestino, um palestino, um refugiado palestino, sem pátria e sem terra. Recusei.me
a entorpecer e silenciar, vendo a revolução árabe em
geral. Devo combater, mas ninguém pode impor sua
revolução aos outros. Que cada um se ocupe de si mesmo, O povo sírio deve combater por seus territórios
ocupados, o egípcio por recuperar o Sinai' . . Quanto a
mim, minha luta é aqui. . . sôbre o solo palestino e por
meu país.
Nada de culto pessoal. Sou apenas um soldado.
Nosso líder é a Palestina. Nosso caminho é o caminho
da morte e do sacrifício para reconquistar nossa pátria.
Se não conseguirmos, nossos filhos conseguirão. Se ele:
não conseguirem, seus filhos conseguirão.
Antes de 5 de julho acusavamqne de ser agente do
CENTO, procurando abalar os regimes progressistas e
converte-los, sob o pretexto de defender a causa palestina. Nos disseram também dos “Innàos Muçulmanos”,

comunistas pró-chineses ou ainda “baassistas”. Depois
dos ventos de junho, chamaram-nos nasseristas, ainda
que alguns nos apresentassem como satélites da Arábia
Saudita. Como poderemos nós ser tudo isso ao mesmo
tempo? Evidentemente achamos inútil desmentir todas
as acusações ,pois se destroem por suas próprias contra.
(lições.
-an

Em agósto de !067, "Al Fatah" estava pronta para.
lançar uma revolta subterrânea entre os árabes da área
iordanlanu atualmente ocupada, na banda ocidental.
Centenas de gut-trilhas atravessaram o Jordão, sendo

porém nprisionndas pelas fôrças israelenses. Como pre-
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venção contra futuras tentativas, os israelenses de5<
trufam as casas de qualquer palestino que cooperasse

com os homens da FATAE 0 estágio seguinte da can»
penha “Al Fatah" consistia no envio de pequenos grupos para se ocultarem nas cavernas ou viverem com
árabes simpatizantes, s fim de tentarem durante a noite

a colocação de minas e bombasrolúgio. Israel revidou
sôbre seus campos de guerrilhas da margem do rio, forçando-os a mudar suas bases mais para o interior. A
despeito dêsses revezes, os “fodayns " têm conseguido ace.
ierar suas operações até duas dúzias por dia. Oito toneladas de TNT, muito pesada para ser transportada, foi
enterrada em esconderijo no Sinai "Não precisaremos
levar explosivos para aquela. área", disse: Ele já está
ali, esperando por nos".
Foi a vitóiia israelense de 1967 que “nos deu", na
expressão de um comandante “fedoyn”, “o povo árabe
em uma. bandeja de ouro”.
Realmente a fase experimental, quando “os guerrilheiros não tinham público, já estava ultrapasse/.ia.
Não mais faltava “o mar para nadar", porque agora
Ai-Fatah estava. cercada por um oceano de simpatia. dos
povos árabes e também não era. escasso, ao contrário sobrava ordgênio para o peixe. E assim o axioma de que
“os guerrilheiros devem ser capazes de viver entre uma
população amiga, como o peixe na água", bomarase
uma poderosa realidade. Os “tedayns” árabes da Palestina situavam-se agora no centro de tôdas as condições
existentes no Vietnam e na Argélia. Como nessas duas
nações o invasor estrangeiro estava presente, as terras
tomadas daqueles que a trabalhavam e todos os seus
direitos sonegados, fazia surgir na consciência do povo
s. convicção de que só pela luta armada poderiam con.
quistar tudo o que lhes vinha sendo usurpado, siste-

màticamente, durante longos vinte anos. Declarava em
entrevista no “New York Times”, ao ser perguntado
quai em nossa ideologia.. É muito simples, disse. Nosso
pais tem estado sob ocupação. O povo, em sua nmioria,
tem sido expulso de seus lares pelo sionismo e imperialismo. Temos esperado, esperado, esperado, por justiça da parte das Nações Unidas.. . mas nada foi feito.

Passamos a acreditar que o único meio de come.
guirmos voltar a nossos lares e à. nossa. terra é pela luta
armada.. Acreditamos nessa teoria sem artifícios ou
complicações e isto é nosso objetivo e nossa esperança.

A IDEOLOGIA DO ALFATAH

Desejo colocar um problema. Nossa. luta. contra Is~
nel resulta do fato de que ein'ste em Israel um regime
fascista. Se a esquerda assume o poder em Israel, a.
crise será resolvida? É. prematuro exigir de nosso mo-

vimento revolucionário nascente que tenha um conceito
social. Querels que fixe de início a natureza do regime
social que será instalado na. Palestina após e sua. liber.
tação? E “vender o pêlo do urso antes de o haver morto ”.
Todo o mundo pergunta se somos da. esquerda ou

direita. Há até quem nos acuse de pertencer à direita;
Eu vos assegure que não há capitalistas entre os homens da “Al-Fatah”, nem burgueses, nem monopolistas.
Eu sou um refugiado que não possui nada.; Minha pátria, ela mesma me foi tomada. Que representa esquerda ou direita, na. minha. lute. pela libertação de minha
pátria? Eu quero esta pátria., mesmo que ele seja liber.
tada. pelos demônios do inferno. Me perguntam se recusaria o dinheiro dos sauditas sob pretexto de que eles
são de direita? Saibam que com o dinheiro dos sauditas compro armas da China. E eu poderei igualmente
dizer que não somos da esquerda mais radical do mundo.
Não vos surpreendais. A Rússia propõe a solução pacífica e nós rejeitamos a solução pacífica.
Os “burgueses” e “feudais” existentes no ALFstah
seriam, com muito rigor, ex-teudais e atuais penas expulsos de suas terras na. Palestina. Mas, a. própria Palestina de antes do ínicio da invasão sionists, carente
rlzava-se como um pais de pequenos proprietários de
terra, pequenos comerciantes, artesãos e operários. Eu
por exemplo, desde a, infância enfrentel sérias dificulda,
des econômicas. Como sempre digo, eu sou refugiado
palestino, sem pátria e sem terra.
Não há capitalistas entre os homens do Al-Fatah,
nem íeudais, nem monopolistas.

O “socialismo árabe” varia, como é natural, de país
a país_ de acordo com suas condições peculiares. Dês-

tes paises o “socialismo árabe" tem o apoio não só dos
camponeses, operários e intelectuais, mas até mesmo
da média e da pequena burguesia nacional. Isso se
explica, porque o maioria esmagadora das grandes e
médias emprêsas industriais ou comerciais que atuavam nesses países. são nu ¡n'um de propriedade estrangeira. Nessa circunstância (“asse “socialismo árabe” é
um meio não só de umancipação econômica., mas de
afimaçào nacional. Foi por isso que afirme¡ que no.
futura sociedade palestino haverá lugar para a burgue-

sia patriótica.
Nossa, jornada soro uma luta que se transformará
numa guerra popular de libertação, por isso devemos
somar as várias camadas do povo numa Frente Nacional
e não dividLlo diante do inimigo.
Ao mesmo tempo, reafirma u recusa do povo pales-

tino de toda o. solução política do problema palestino e
lanço um apelo a tôdas as !ôrças progressistas para
sustentarem o povo palestino em sua luta.

A IMPOSSIBILIDADE DE UMA SOLUÇÃO PACÍFICA
Um conselho geral de todos os movimentos de re~

sistêncla. palestina foi criado após três meses de negocíaçõas.
Esta, unificação do povo palestino tomowse uma
necessidade imperiosa, que nos permitiu prosseguir no
combate contra os imperialistas e os síonistas.
O acórdo a que chegaram as organizações da resistência palestina referiaose, ao mesmo tempo, às questões
militares e à ação politica.
Sob o ponto de vista militar, resolvemos coordenar
nossas fôrças materiais e colocá.›las sob um só comanda.
No plano político, definimos a linha geral de nossa ação
contra os sionistas, os impetialistas, o Estado de Israel.
Estabelecemos, também, nado fazer contra. os judeus,
na. medido do possivel. Queremos criar um movimento
de guerra popular único.
O combate se desencadeou sobretudo na Palestina.
Se !Om Julgado necessário desenvolver essa. ação mili.
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tar fora da Palestina, em operações como a que foi efetuadn contra um avião da E1 Al, sôbre o aeródromo de
Atenas, nós a executadamos, mas tals operações serão

raras.
Inslsto sobre o fato de que não era possível conseguir uma solução para a questão palestina a não ser pela
força. Nós lutamos, disse ele, não contra uma fórmula
política, mas contra agressões repetidas das fôrçes lsraelenses. Não é questão de tratar com Israel na, quali.
dade de Estado, mas não nos recusamos, eventualmente,
a abrir debates com judeus progressistas, Foi o que
fizemos recentemente com o professor Maxime Rodlmon,
da Sorbunne e o rabíno Berger, de Nova York.
“Não quer-?mas exp/,Lear os judeus”

Nossa posição em relação aos países árabes, em goral, foi assim defmlda: “Não fazemos nada, na medida

do possível, que possa modificar os governos árabes e
não somos contra nenhum regime árabe.
Nada queremos fazer que possa perturbar os judeus
nos países árabes, mesmo aquêles que estão estabelecidos na Palestina Não queremos expulsar os judeus, mas
estabelecer um Estado palestino democrático e socialista, no qual possam viver em harmonia cristãos, muçul»
manos e Judeus.

A terra da Palestina é a nossa.. sómente nós podemos construir o Estado palestino independente que al_
mejamos como um asilo pacífico para os fiéis das três
grandes religiões.

ALVFATAH: NOSSO OBJETIVO JAMAIS FOI O DE
LANÇAR OS JUDEUS NO MAR
Nosso objetivo jamais foi o de lançar os judeus no
mar, mas de desintegrar o Estado de .Israel, tirando-!he
sua característica :seis ".
0 primeiro objetivo de nossas operações, que come
çaram a 12 de janeiro de 1965. por ataques às instalações israelenses de desvio do Jordão, não foi de infug'lr

perdas ao inimigo, mas de agrupar os palestinos em tórno de nossa ação, e devo dizer que sublinhem a impor-
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tancía de nossas ações depois da angústia geral nos paj.
ses árabes causada pela. derrota. de 5 de junho.
A prova da extensão do nosso movimento surge
quando se vê que jovens palestinos desrrbam dos cam~
pos de refugiados e que um grande número de membros
dos nossos comando:: não têm mais de 14 anos.
Por outro lado. devemos deixar bem claro que rejeitamos integralmente o projeto de um Estado palestino
na Cisjordânia, recentemente evocado pelo rei Hussein

da Jordânia.
0 povo palestino, declaro solenemente, não aceitará
nenhuma tutela. Recusa da mesma maneira a partilha
de seu território, como a execução da resolução do Conselho de segurança, ou qualquer outra solução política. "
O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO POVO
PALESTINO
O Comitê Central do Movimento de Libertação Na.
cional Palestina Al-Fatah declarou oficialmente que:
- “O movimento .Al-Fatah rejeita categoricamente
a resolução do Conselho de Segurança de 22 de novembro de 196'7 e a missão .larrlng dela decorrente" - diz
a declaração, acrescentando que essa resolução ignora
“os direitos nacionais do povo palestino" e que tôda solução “aparentemente pacífica, ignorando essa prerro-

gativa fundamental, estará votada ao fracasso”.
›- Em conseqüência, a declaração rejeita tôda solução que não leve em conta a existência do povo pa.
lestlno e de seu direito de dispor de si próprio.
- O Movimento_ que se definiu como “expressão do
povo palestino e de sua vontade de libertar seu território da colonização sionista, a fim de recuperar sua identidade nacional", precisa que éle não luta contra os ju.
deus “como comunidade étnica e religiosa”, mas contra
Israel, expressão do slonismo e do colonialismo.
- Insurge-se contra a “ação sionisba que, até o momento presente, tentou reduzir o problema palestino a
um nível entre Israel e os Estados vizinhos” quando se
trata, na realidade, da existência e do !uturo de um povo
banido, há vinte anos, de sua terra natal; '
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-- A ação revolucionária desenvolvida por .Al-Fatah
e seu exército de vanguarda El Assifa, prosseguia sua
declaração, testemImha a vontade do povo palestino em
libertar, pela luta animada popular, o território nacional
conquistado e oolonizado por fôrças estrangeiras retrógradas, fundadas no sectarlsmo religioso, no ódio racial
e praticando uma política de discriminação e de per.
seggisção em relação aos árabes palestinos, muçulmanos

ec

tãos.

Restauração da Estado Palestina
Nossa luta revolucionária se inspira nas lutas de
libertação nacional contra o colonialismo e o imperialismo - acrescentava em sua declaração. Israel, produto

de um colonialismo e de um expansionismo obsoletos,
permanece um instrumento do imperialismo para se
opor ao processo dos povos árabes e entravar seu movimento de libertação.
0 movimento de libertação nacional palestino, AJFatah proclama solenemente que “o objetivo final de sua

luta é a restauração do Estado palestino independente
e democrátlm, cujos cidadãos, seja qual fôr o seu credo,
gozarão de direitos iguais', concluiu a declaração.
VOSSA PAZ É PARA NÓS INJUSTIÇA E VERGONHA
P, - Fause tanta a seu respeito Yasser Arafat, mas
sabemos tão pouco, e. . .
R - De mim só tenho a dizer que sou um comba-

tente palestino. Há muito e muito tempo. Tomei-me tal
em 1947, junto com toda minha família. Sim, foi naquele ano que minha. consciência despertou e compra
endi quão bárbara invasão sofrem minha terra. Nunca
na história do mundo houve outra igual.
P _ Quantos anos tinha? Perguntalhe, porque .ma
idade é discutida.

R - Nada de perguntas pessoais.

'P - Pergunta-ZM apenas sua idade.

R - Nada de perguntas pessoais, por favor.
P-Senãoquerquefalemdemê,porqueseezpõesemprcúatençãodomundoecomenteqweomun;ido olhe? para você como ao chefe da nth palesnense

R - Mas eu não sou 'o chefe! Não, de verdade!
Sou apenas um membro do Comitê Central, um entre
muitos, e, para ser mais exato, o que !oi encarregado

de funcionar como porta-voz, referindose ao que os ou.
tros decidem E um grande equívoco considerar-me o
chefe. Nós procuramos, de rabo, aplicar o conceito de
direção coletiva, e a coisa apresenta dificuldades, nata.
ralmente, mas nós persistímos, por achar indispensán
ve¡ não confiar a. um só e. responsabilidade e o prestígio.
É um conceito moderno, e serve para, não ínjustíçar as
massas que combatem e os irmãos que morrem. Se eu
morrer, sua. curiosidade será, satisfeita. Então saberá
tudo a meu respeito.

P - Parece que seus mpwvúwiros 'não tencionam
dem-Io nwrrer, A julgar por sua guarda pessoal, diria
que o julgam 'mais útil vivo.

R -- Não. E provável, pelo contrário, que seja mais
útil morto que vivo- Sim, minha morte serviria muito
à causa., como incentivo. Acrescentarei que tenho muitas probabilidades de morrer: poderá, acontecer esta
noite, amanhã. Se eu morrer, não será uma tragédia:
outro irá mundo afora. representando Ai Fatah, outro
dirigirá as batalhas. i . Estou mais do que preparado
para morrer, e para minha segurança. não tenho tantos
cuidados quanto você imaginei
O QUE SÃO AS “VIAGENS DA RAPOSA”?

P - Pmticulamerúe quando 'você passa as linhas
e penetra em Israel. Os Ismelenses garantem que você
entmu duas vêzes em Israel, burirmdo as tocam. Acres-
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cantam: “quem consegue êsse tento deve ser muito esperto”, não?

R-Oquevocêchamalsraeléminhacm Por_
tanto não estava. em Israel, mas em casa, com todo o
direito de u- lá. quando quero. Sim, estive lá., e muito
mais que duas vêzes apenas. Vou lá freqüentemente,
vou quando me apetece. Claro, exercitar éste meu direito é muito difícil. As metralhadoras deles estão sempre prontas. Porém, menos difícil du que Eles julgam:
depende das circunstâncias, dos lugares escolhidos. Requer muita. esperteza, nisso eles tem razão. Não é por
acaso que as batizamos "as viagens da rapôsa”. Infor¡ne-os, porém, que nossos garotos, os “fedeyn” realizam
essas viagens dlàrlamente. E nem sempre para atacar
o inimigo. Acostumamo-los a. passar as linhas, para
conhecerem sua terra, para maverem-se nela com desem-

baraço. Muitas vêzes chegamos, porque eu já o fiz, até
à. faixa de Gaza. e até ao deserto do Sinai. levamos
também armas até li Os combatentes de Gaza não
recebem suas armas por via. marítima: as recebem de
nossas mãos daqui.

P - Quanto tempo vai durar isto? Quanto tempo
vocês poderão resistir?

R - São cálculos em que nem sequer pensamos.
Estamos apenas no Início desta guerra. Começamos spe-

nas agora a. prepararam-nos para. uma demorada., demoradíssims. guerra. Uma guerra destinada a. prolongar-se por várias gerações. Não somos a primeira geração de combatentes: o mundo não sabe, ou esquece,
que já nos anos vinte nossos país lutavam contra o ínvasor sionista.. Eram fracos ,então, porque sôzinhos con»
tra adversários íortes demais, e apoiados por ingleses,
por americanos, por todos os imperialistas do globo.
Mas nós somos fortes: desde janeiro de 1965, !sua é,
desde o dia em que nasceu A1 Fatah, somos um adver.
¡ário perigosíssimo para Israel. Os “fedayn ” estão adquirindo experiência, multiplicando seus ataques, e menu-.v~
nando sua. guerrilha: aumentam de número vertiginosa~
mente. Voce me pergunta quanto poderemos resistir?
15

A pergunta está atado. Deve perguntar quanto tempo
poderão resistir os israelenses. Porque não vamos parar
até que voltemos à nossa casa, destruindo Israel. A uni-

dade do mundo árabe tornará. isto possível.
P - Vocês invocam sempre a unidade da mundo

árabe. Mas sabem perfeitamente que nem todos as Estadosámbmestãodspostosaentmremguennpelo
Palestina, e que penas que já entraram, um acórdo pa.
cifíeo é possivel, digo mais, desejável. Se tal acórdo se
;calizçan como inté a Rússia, auspícia, que é que vocês vão
(1267'.

- Não o aceitaremos. Nunca! Contínuaremos a
guerra a Israel sozinhos, até retomar a Palestina. 0 fim
de Israel é a motivação de nome. luta e não admitimos
nem compromissos nem mediações. As linhas desta. luta,
gostem ou não gostem nossos amigos, ficarão para sem.
pre firmes aos princípios que enumeramos em 1965, ao
criar A1 Fatah. Primeiro: e luta revolucionária, é o único sistema para libertar a terra de nossos pais; segundo: a finalidade desta luta é liquidar o síonismo em
tôdas as suas formas, política, econômica e militar, e rechaçáJo para sempre da Palestina; terceiro: nossa ação
revolucionária deve ficar independente de qualquer contrôle de partido ou de Estado; quarto: esta ação será.
demorada. Conhecemos as intenções de alguns chefes
árabes: resolver o conflito mediante um acordo pacífico.
Quando isto acontecer, opor-nosemos.
P - Concluindo, vocês não querem a paz, que todos
auspíciam.
R - Não. Não queremos a paz, queremos a. guerra.,
a. vitória; A paz para nós significa a destruição de Israel, nada mais. O que vocês chamam de “paz ", é paz
para. Israel e os imperialistas. Para. nós é injustiça e
vergonha. Combateremos até à vitória. Dezenas de anos.
Se fôr preciso, por gerações.
P - Sejamos realistas: quase tôdas a.? bases dos
"Fedayn" se enamtmm. na Jordânia, outras m Libano.
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0 Líbarw tem pouca vontade de fazer a guerra, e a Jar.

dánia tem uma vontade louca de sair dela. Admitamos
que estes dois Maes, optando por um acordo pacífico,
resolvam impedir-vos de atacar Israel. Noutras palavras:
que proíbam ao: guerrilheiros de serem guerrilheiros.
Ja' aconteceu, vai acontecer novamente. Diante disto,
que é que você: vão fazer? Declarar guerra também à
Jordânia e aa Líbano?

R - Não podemos combater na base das hipóteses.
Todo estado árabe tem o direito de decidir o que quer,
mesmo um acórdo pacífico com Israel. E nós temos o
dirBito de querer voltar para nossa casa sem compromissos. Entre os Estados árabes alguns estão incondi.
cíonalmente a nosso favor outros não. Mas ficar sôzL
nhos a enfrentar Israel é um risco que sempre prevl_
mos. Basta lembrar os insultos que nos jogaram à cata,
logo ao início: fomos tão maltratados, que não ligamos
mais aos maus tratos. A nossa. própria formação, quero
dizer, é um milagre: a vela que se acendeu em 1965
brilhou na mais negra escuridão. Mas somos agora mui~
tas velas, e iluminamos a nação árabe inteira, E além
da nação árabe. . .

P - Esta é uma resposta muito poética e muito dir
pbomática, mas não responde à minha pergunta. Per.
guntel-lhe: se a Jordânia não quiser mais saber de vocês, vocês declararão guerra -à Jordânia?
R -- Eu sou um soldado e um chefe militar. Corno
tal, tenho que guardar meus segredos: não vothe revelar eu, nossos futuros campos de batalha. Se o iizesse, AI Fatah me enviaria à côrte marcial. Tire pottanto suas conclusões do que lhe disse a pouco. Disse
que continuaremos até ao fim a marcha para a liber.
tação da Palestina, agrade ou não agrade aos países
onde estamos. Estamos na Palestina mesmo, neste mí.
nuto.
“DAYAIW UM CRIMINOSO DE GUERRA”
P - Estamos na Jordânia. Que significa "Palestina"? A identidade nacional da Pawstina perdeuse no

1'1

tempo, e até mesmo suas fromleiras geográficas desapa.
fecham. Havia turcos, aqui, antes do "mandato britânico
e de Israel. Quais são, portanto, os limites gwgráfícas
da Palestina?

R - Nós não nos preocupamos com problemas de
íronteiras. Nossa Constituição não menciona fronteiras,
porque foram marcadas pelos coinnialistas ocidentais
que nos invadiram, depois dos turcos. Do ponto de
vista árabe não se pode falar em fronteiras: a Palastina é um pequeno ponto no grande oceano árabe. E
nossa nação é a nação árabe, que vai do Atlântico ao
Mar Vermelho e mais além. O que queremos, dade a

catástrofe que explodiu em 1947, é libertar nossa terra
e reconstruir o Estado democrático paiestinense.
P - Mas para limiar em Estado, é preciso também
dizer entre quais lima?th geográst vai formar-se éste
Estado! Repito: quais são os limites geográficos da

Palestina?

R - Coma fato indicativo, podemos decidir que as
fronteiras da Palestina sejam aquelas demarcadas ao
tempo do mandato britânico, Pelo acôrdo francoánglês
de 1918, Palestina significa o território que vai de Naqurah, ao norte, até Aimba, ao sui e depois, da costa
do Mediterrâneo, que inclui a faixa de Gaza, até ao rio

Jordão ao deserto de Negev,
P - Compreendi. Mas isto inclui também boa parte de terra que agora pertmce à Jordânia: tôda a região
a leste do Jordão, a Cisjordânia?
R - Sim, mas as fronteiras não têm importância,
repito. 0 que importa é a união árabe, e chega.

P - As fronteiras têm importância se lesam ou uL
trapassam o território de outro país que já existe, neste
caso, a Jordânia.

R - 0 que você chama de Cisjordânia é Palestina.
18

P - Como é possivel falar em união árabe, se, des.
de já, se perfilam problemas com alguns países árabes?
E se, mais a mais, até entre vocês, de Al Fatah, e os ow
tros nwoimentos.
R -- cada revolução tem seus problemas particulares. Também na revolução argelina havia muitos movimentos, constante, também na Europa durante a resistência contra os nazistas. No próprio Vietnam exis.
tem muitos movimentos, os Vietcongs formam apenas
a grande maioria, como nós do Al Fatah. Mas nós do
.Al-Fatah contamos com 97 por cento doseombatenbes e conduzimos a luta no interior do território ocupa.
do. Não por acaso, quando Moshe Dayam decidiu destruir a vila de El Heul e minou duzentas e dezoito casas
por represália, disse: “Tenho que esclarecer quem con.
trola esta vila: eu ou Ai Fatah”. Mencionou Al Fatah,
e não outro movimento. A Frente Popular.. . em ievereiro de 1969 a Frente Popular cindiu-se em cinco
partes, e quatro delas já integram Al Fatah: lentamenv
te, portanto, estamomos unindo, E se George Habash,
o líder da Frente Popular não está ainda conosco, cedo

vai unir-se a. nós. Já o convidamos.

P _ A Frente Popular é comunista. Vocês negam
sê-Io por vossa ctmstituição?

R - Entre nós há militantes de bodas as idéias:
já. os terá encontrado. Portanto entre nós há lugar
também para a Frente Popular, Distinguimonos da.
Frente Popular apenas por alguns meios de luta. De
fato, nós do A1 Fatah nunca seqüestramos um avião

ou nunca explodímos bombas ou provocamos disparos
em outras terras. ?referimos conduzir uma luta pura
mente militar. O que não significa, todavia, que deixemos de recorrer ao sistema das sabotagem, nós também:
drntro da Palestina, que você chama. Israel. Por exem-

plo, somos sempre nós que explodimos bombas em Tel
Aviv, em Jerusalém, em Eilat,

P - O que vitima civis, porem. Não é uma luta pu.
mmente militar.
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R - E. Porque, civis ou militares, são todos igual.
mente culpados de querer destruir nosso povo. Dezesseis
mil paiestinenses foram presos porque ajudavam nossos
“comandos", oito mil casas de palestinenses foram desA
truídas. sem calcular as borturas a nossos irmãos nas
prisões deles e os bombardeios de “napaim” sobre a p0~
pulação indefesa. Nós cumprimos algumas operações,
chamadas de “sabotagem”, para demonstrar que esta~
mos em grau de entrentáJos com os mesmos sistemas.
O que vitima inevitavelmente civis, mas os civis são os
primeiros cúmplices da. camariiha que governa Israel. E
se os civis não aprovam os sistemas dos que detêm o
poder, tratem de demonstráio. Sabemos perfeitamente
que alguns não aprovam. Por exemplo, os que moravam

na Palestina antes de imigração hebraica, e também
alguns daqueles que imigraram com a clara intenção de
roubar nossas terras. Porque vieram como inocentes,
na esperança de esquece-r seus antigos sofrimentos, Pro:
meterathes o paraíso. aqui, em nossa terra_ e êles vi«
nham buscar o paraiso. Tarde demais perceberam que
se tratava do inferno: você nem imagina quantos entre
eles querem fugir de Israel. Deveria dar uma espiada
aos pedidos oue se amontoam nas Embaixadas do Canadá. Tel Aviv, ou na Embaixada dos Estados Unidos.
Milhares.

P ~ Você nunca responde diretamente, mu agora
tem que a fazer: o que pensa de Moshe Dawn?
R ›- É uma pergunta muito embaraçosa Como vou
responder? Vamos dizer: eu espero que um dia ele seja
julgado como criminoso de guerra: quer se trate de um
lider genial, quer o rótulo de líder genial tenha sido
fabricado por êIe mesmo;
P -- Pareceme ter lido que os lsraelienses respeitam
vacê mais do que você os respeitar Pergunta: sabe respeitar seus inimigos?
R - Como combatentes. ou melhor. como estrategistns... Algumas vêzes. Temos que admitir que algumas de suas táticas de guerra são respeitáveis, inte.
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“gentes. Mas não como pessoas, parque êles se comportam sempre como bárbaros, não há neles um pingo
de humanidade. Fals~se muito de suas vitórias, mas
eu tenho minhas idéias a respeito de sua vitória de 1967
e a. respeito daquela de 1956. Esta de 1956 nem propriamente deveria ser chamada vitória, pois naquele ano
eles simplesmente seguiram na onda dos agressores fran.
ceses e ingleses. E ganharam com o apoio dos amem.
canos. Os americanos fornecem a Israel dinheiro sem
contrôle, e também lhe fornecem as armas mais poderosas, a tecnologia mais avançada. O que os israelenses
possuem de melhor, vem do exterior: essa história, das

maravilhas que êles teriam feito na nossa. terra ,tem
que ser reavaliadu, com sentido mais realistai Nós co-

nhecemos muito bem até onde chega a. riqueza da Pa.
lestina, mais do que um tanto não se obtem de nossa
terre, no deserto não se fazem jardins. Portanto a

maior parte do que êles possuem vem do exterior. E
da tecnologia, fornecida pelos imperialistas.
P _ Sejamos honestos. Éles empregaram e empre.
gum bem a tecnologüI. E como muitares, sabem-se ar-

Tamar.
R_ Nunca. ganharam pelas suas qualidades posi.
tivas. Ganharsm sempre pelos lados negativos dos ára~

bes.
P - Isto também jaz pude do jôga da guerra. Aliás
eles ganharam porque são bons soldados.

R -- Não! Não são, não Corpo a corpo, cara à cars,
nem soldados êles são. Têm demasiado medo de morrer,
não demonstram nenhuma coragem. Assim aconteceu
na batalha de Karameh e o mesmo aconteceu há. dias
na batalha de El Satir. Passaram as linhas e romperam com quarenta tanques sôbre Wadi Fifa, dez tanques
sôbre Wadl Abate, e dez tanques e vinte jeeps com me.
tralhas de 106 sobre Khibert el Dísseh. Precederem seu
ataque com um pesado bombardeio de artilharia, e de.
pois de dez horas, mudaram intervir aviões que bom~
berdearam indiscriminadamente toda a zona, e depois
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helicópteros que lançaram foguetes sôbre nossas posições. Seu objetivo era alcançar o vale de El Numelri.
Nunca o alcançaram. depois de uma batalha de vinte
e cinco horas rechaçamo-los além das linhas. Sabe por
que? Porque tivemos mais coragem do que eles. modem
molas, pegandoos pelas costas com nossos fuzis, nossas
bazookns: cara. a cara, sem medo de morrer. Com os
israelenses acontece sempre a mesmo coisa: atacam bem
com os aviões, porque sabem que não temos aviões, com
os tanques, porque sabem que não ternos tanques, mas
quando encontram uma. resistência, homem a. homem,
não se arriscam, fogem. E que vale um soldado que não
se arrisca, que foge?
P -_ Que me diz das operações efetuadas pelos “com-

mandos” deles? Por mmplo, quando ósses comandos
vão ao Emite desmontar' um radar_ e o carregam cow

sigo? E preciso ter um bocado de coragem para uma
dessas iniciativas.

R - Não, não é preciso. Porque procuram sempre
objetivos muito fracos, muito acessíveis. E a tática. dêies, que repito, é sempre inteligente, mas nunca corajosa, pois consiste em empregar íôrças imensas em em'
prêsas cem por cento garantidas. Nunca. se mexem se
não têm certeza que tudo correrá bem, e colhidos de imprevisto, nunca se empenham a valer, Tôda, vez que os
fedayn atacaram com força, os israelenses foram derrotados. Contra nossos comandos, eles não passam.
AS PERDAS NÃO TEM IMPORTÂNCIA PARA NÓS

P - com vocês talvez não, mas contra os egípcios,
sim
R - O que êles fazem no Egito não é uma. ação
militar, é uma guerra psicológica. O Egito continua seu
mais forte inimigo, portanto eles procuram desmorali.
zá-lo por meio de uma guerra psicológica montada pela
imprensa sionista. com a ajuda da. imprensa interna.
cional. Seu jôgo consiste em propalar uma ação, exagerando-a. Todo mundo cai nessa artimanha, porque
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êles possuem um serviço de imprensa poderoso. Nós não
Lemos nenhum serviço de imprensa, ninguém sabe o
que fazem nossos comandos, nossas vitórias passam de<

saperce-bidas por falta de tele¡ que transmitem a no.
tícia aos jornais, que aliás não as publicatiam. Além
disso os mortos israelenses aparecem sempre como ví.
limas de acidentes rodoviários. Assim ninguém sabe,
por exemplo, que no mesmo dia que os israelenses roubaram o radar aos egípcios, nós entramos numa base
israelense e carregamos cinco grandes foguetes.
P - Eu não falava em vocês, falava nos egípcios.
R - Não há diferença alguma entre palsstinos
e egípcios. Ambos fazemos parte da nação árabe.

P _ Esta é uma ironia muito generosa de sua parte.
Principalmente, considerando que sua familia foi expromiuda juslkzmente pelos egípcios.

R - Minha família foi expropriada por Famk, não
por Nasser. Conheço bem os egípcios porque estudei na
universidade, no Egito e com o exército egípcio combat¡
em 1951, em 1952, em 1956. São bons soldados e meus
irmãos.

P - Voltemos aos ismebenses. Você disse que por
vossa causa êles sofrem sempm perdas pesadas. Quantos
israelenses calcum tenham sido mortas por vocês?
R - Não posso !ornecenlne um número exato, mas
os israelenses coniessaram ter perdido contra. os fedayns uma percentagem de homens superior a. dos ame
rlcanos no Vietnam, em proporção, naturalmente, relativa à população das duas terras. É fato significativo
que, depois da, guerra de 1967, seus óbitos por “aciden.
tes rodoviários" tenham decupllcado. Depois de uma
batalha. ou de uma escaramuça conosco, vem a conhecimento que

muitos

israelenses morreram num

acidente de carro. Foram os próprios jornais israelenses
a observar esta coincidência., porque é sabido que' os

seus generais nunca~ admitem a. perda de homens em
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combate. Posso porém dizer-lhe que, aceitando as esta..
tístícas americanas, na batalha de Karumeh êles perderam 1247 homens entre mortos e feridos.

NAO onmmos os .mimos, ODIAMOS os
ISRAELENSES
P - Também vocês pagam. um ónus assim, tão
grande?

R - Nós não calculamos as perdas, a nós pouco importa, morrer. Todavia, desde 1965 até hoje, tivemos
pouco mais de novecentos mortos. Fem os seis mil civis

mortos nas incursões aéreas e nossos irmãos mortos na
prisão, entre torturas Sei que vocês pouco se importam
com isso.
P _ Você não está sendo justo, Eu me encontro
aqui, e estou ouvindo você. E depois desta entrevista pu,
blicarei nahwm por palavra o que você me disse.

R - Vocês europeus estão sempre do lado dêles.
Talvez alguém já comece a compreender-nos: está no
sx, percebe-se. Mas afinal de contas vocês ficam sempre
com eles.

17 -- Esta guerra é vossa, não é nossa- E nesta vossa
guerra nós somos apenas espectadores. Mas mesmo como
espectadores você não deve pedir-nos para torcer contra os judeus e não deve admirarse que na Europa gostem dos judeus. Wma-los perseguidos, perseguianos.
Não queremos que isso volte a acontecer.

R - Claro, vocês tem contas a pagar com êles, e
pretendem pagilas com nosso sangue, com nossa terra,
em vez de pagar com vosso sangue e com vossa terra.
Vocês continuam ignorando que nós nada temos contra
os judeus, nós estamos contra os israelenses. Os judeus

serão bem-vindos no Estado democrático palestino: vamos oferecer-lhes a opção de ficar na Palestina, quando
chegar a hora.
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P ~ Mas os iraletenses são judeus. Nem todo judeu
pode identificar-se com Israel, mas Israel não pode dei:rar de se identificar com os judeus. E não se pode uigir que as judeus de Isrwel voltem sem eira nem beira
mundo afora para acabar em campos de eztemínação.

É: ilógíco.
R _ Assim, sem eira. nem beira, mundo afora, vocês
pretendem mantermos a nós.

P - Não. Não queremos expulsar ninguém. E muito menos vocês.

R - Mas nós já. estamos “sem eira nem beira”, ago
ra. E se vocês desejam tanto dar uma pátria aos judeus,
da¡ a. vossa: vocês têm uma porção de terra., na Europa
e na. América do Norte Não podem pretender dar-lhes
a nossa. Nessa terra nós vivemos séculos e séculos,

não vamos cedêla. para pagar vossas dívidas. Voc co~
metem um êrro, também de um ponta de vista humana;
Como é possivel que os Europeus não deem conta. disso,
apesar de ser gente tão civilizado, tão progressista, mais
progressista talvez do que a de qualquer outro conti.
nente. No entanto, vocês também combateramguerras
de libertação, basta pensar no “Risotgimento” italiano,
no século passado. 'Vosso êrro, portanto, é voluntário.
A ignorância a. respeito da Palestina não e' admissível,
porque vocês conhecem bem a Palestina: vocês mamã»
ram para cá, os Cruzados e é uma terra. perto de vossos
olhos. Não se trata do Amazonas. Acho que mais dia,

menos dia, vossa consciência acordará. Mas até àquele
dia, é melhor não nos avistarmos.
COMUNICADOS DE GUERRA DE ISRAEL:
FAÇANHAS DA PROPAGANDA
Afirma que a operação israelense na região de Arkoub -- posição da “Fatah” no sudeste do Libano - foi
um malogro, Foi o que afirme¡ aos correspondente es.
trangelros, nas proximidades de Habhariye, para onde
fui conduzido num veículo blindado da “Fatah", na

primeira. visita que até hoje fiz à região atacada pelos
israelenses.
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Abba Eban alii-mou que a operação tinha o objetivo
de nos enfraquecer, mas como se pode ver isso não aconteceu. A.qu estamos. A revolução palestina está aqui
e em tôda parte.
Os israelenses usaram amplamente bombas furníge
nas para encobrir o movimento de seu tanques. Eles só
usaram tanques. Como poderiam, então, destruir nossas
bases nas montanhas?
Alguns políticos libaneses me falaram muito de paz.

Não haverá paz no Oriente Médio até que tenham sido
alcançados todos os objetivos da luta palestina e esses
objetivos são:
A liquidação do siunísmo e a criação de um estado
democrático na Palestina em que pessoas do tôdzs as
religiões possam conviver em igualdade de condições e
ao qual todos os refugiados árabes possam regressar.
QUATRO ANOS DE RESISTÊNCIA PALESTINA

Ninguém duvida - a leitura dos jornais os mais
favoráveis à causa sionista nolo afirma quotidianamente
- que a resistência, palestina tenha atingido, no fim
de quatro anos de esforços, os objetivos visados.
Não se passa um dia. sem que o usurpador seja ierido em pleno coração. Os comandos se multiplicam.
Suas ações vitoriosas repercutem no mundo inteiro. Se
um balanço ,após o desencadeamento da luta armada

fôsse feito, não se poderia deixar de sublinhar a incontestável clarivldência da posição do povo palestino, criar»
do, assim, para a opinião internacional, condições objeti.
vas através de uma análise justa do problema palestino.
Foi assim que, em quatro anos, 3.650 soldados is.
raelenses foram mortos e um número três vêzes mis
elevado de militares sionistas foi pôsto fora de combate.
Durante esse mesmo período, os sionistas perderam '700

veículos motonizados.

Os “fedoyns”, cujas operações

foram efetuadas contra 140 aglomerações israelenses,
destruíram 40 instalações petrolíferas, 40 depósitos de
munições, 174 campos militares, 23 instalações elétricas,
21 usinas, 4 trens militares, 70 postosavançados, 16
aviões de combate, 3 estações de rádio, 59 instalações de
irrigação... êsse balanço foi divulgado em 1.0 de janei-
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rn último. Depois os comandos multiplicaram seus reiaes, atacando o sionismo até nos seus últimos redutos,

o porto de Haiti¡ foi incendiado, o quarteirão residencial
m- TeLAviv dinamime e o aeroporto de Lydor destruido pelo fogo. O coronel Offer e o tenente-coronel Moshe

Peres foram derrubados. . inumeráveis íeitos de arma,
atos heróicos, provas indiscutiveis de determinação e de
sacrifícios. Os comandos dominaram a situação e to~
matam a iniciativa dos combates, atuando o adversário,
pela primeira vez, pus a defensiva, em uma posição

de grande expectativa.
Porém, o sucesso mais marcante da revolta dos
“i'edayns” foi o restabelecimento, diante da opinião internacional, tradicionalmente surda a causa do povo pa.
lestino, do leito palestino. Foi a consternação no .seio
dos dirigentes do movimento sionista e seus adeptos, no
melo da opinião e das instâncias internacionais. Quais
eram as entradas e saidas da guerra dos comandos na
Palestina?

A guerra de libertação palestina atingiu, certamente, os primeiros objetivos que todo movimento de i_.1bertação conhece nas sucessivas etapas de sua evoluçao.
Ela contribuiu, principalmente, desde a batalha de'

Kai-ame, para a ressurreição do povo palestino, para a
cristalizaçâo de suas energias, para a mobilizaçac de
suas potencialidades humanas e materiais em favor de
uma longa luta armada
Ela esclareceu para a opinião internacional uma. situação tornada inextricável devido aos problemas co.
nexos engendrados pela questão palestina no longo e
tortuoso percurso do conflito árabe-israelense;
Ela revelou a mistificação envolvendo uma colonização de povoamento, uma colonização que se caracteriza pela usurpaçã/o, pela tôrça, do território pertencente ao povo palestino.
Ela denunciou a formação do Estado “de Israel”,

baseada num sistema constitucional teocxático e na
cisto, intimamente ligado, em seus fundamentos e sua
composição, aos fenômenos do imperialismo e dos desig-

nios que êle segrega.
Ela encurralou os dirigentes do movimento sionista
para desvendar, através das conseqüências evidentes de
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sua filosofia, de seus atos repressivos e destruidores,
de seu desejo de expansão territorial, através das pro

vas científicas, o caráter a priori colonialistu do Estado
que implantaram no Oriente Médio.
Israel, desde sua criação, foi, como demonstrou a
História, um fator de guerra permanente, garantia dos
interesses econômicos e estratégicos das potências ocidentais na região.
A guerra de libertação palestina lançou luz sobre
a realidade dos fatos no Médio Oriente, sobre os sub.
terfúgioa da propagando. sionista, sôbre a justiça da
causa, palestina e árabe. A opinião pública mundial se
interroga, hoje, sôbre a justiça da fundamentação de
seu apoio anterior à. Israel. Pela primeira vez, ela exe:

minou o problema palestino no seu verdadeiro contexto,
soh seu aspecto verdadeiro, no quadro da libertação de
um povo para sua pátria,
Eis ai um propósito essencial, em uma primeira etar
pa, de uma luta armada popular, um sucesso apreciável
que se instaura como um fator determinante para o resultado definitivo de uma causa justa. Demonstrações
de simpatia n. de apoio não cessam de se manifestar
em diversas regiões do mundo e precisamente onde a
propaganda sionista se julgava mais forte.
Esse sucesso dos palestinos é devido a uma ação po.
lítica., a. uma informação sempre objetiva e explicativa
dos acontecimentos.
As organizações de resistência. palestina traçamm
um programa. político realista e eficaz, que consistiu,
em sua. primeira etapa, em dissociar o problema palestino dos outros problemas relativos à crise do Oriente
Médio.
,As notícias do conflito tradicionalmente “árabe-israelense” tem sido confusas. O problema. se definiu, en.
tão, em termos claros: é a luta de um povo para libertar sua pátria. colonizada, para recuperar, pelas umas,
seu território que lhe foi tomado pelas armas.
Os "fedeyns", que empreenderam a luta armada,
constituíram-se em uma força revolucionária, recebendo
apoio das forças progressistas da região e do mundol
Representam, doravante, uma tôrça temível a serviço do povo palestino, uma força a modificar, mesmo,
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o curso da história do Oriente Médio, encamando as
aspirações e a esperança das massas populares árabes.
O vento da vitória se ergue no Oriente Médio e a
tempestade (Al Assifa.) dos “fariam" continua. a varrer
os obstáculos e as dificuldades que entravam a marcha
da revolução do povo palestino.

AL-FATAH E O NOVO CONSELHO DA ORGANIZAÇÃO
DE LIBERTAÇÃO DA PALESTINA
O Conselho nacional palestino encerrou na. terça,
feira seus trabalhos, com a publicação de um documento expondo, sumariamente, seus pontos de vista, na falta
de um programa político cuja elaboração, no momento
atual, acarretaria problemas insolúveis. Com efeito, além

do fato de que a maior parte dos dirigentes não parece
possuir uma visão clara das etapas da luta que deverão enfrentar, importantes divergências subsistern sôbre questões de ordem prática. O manifesto versa, pois,
unicamente, sôbre questões de acordo, a saber, a luta

armada é o único caminho da libertação; rejeição da
resolução do Conselho de segurança de 22 de novembro
de 1967, que prevê um acôrdo pacífico entre Israel e os
Estados árabes; recusa das "estruturas sionistas e racls
tas“ do Estado de Israel, sendo o objetivo final reconstituir uma palestina unificada, secular e democrática.
Consideramos nosso dever humanitário e fraternal
libertar os judeus do jugo do sionismo que lhes causa
tanto mal quanto aos árabes palestinos Um de nossos objetivos principais é conquistar para a causa da
'Palestina secular e democrática as camadas, sempre
maiores. da população israelense, com a qual sabemos
que poderemos coabitar harmoniosamente. Não queremos que os judeus abandonem nossa pátria comum,
pois achamos que juntos seremos capazes de construir
um Estado moderno, dinâmico e próspero,
Entretanto, a preocupação maior e imediata dos
comandos palestinos é a. perspectiva perigosa para êles
de um acôrdo pacífico entre os países árabes e Israel,
que teria como resultado consolidar o Estado judeu dentro de “fronteiras seguras e reconhecidas" e conduzir,

segundo êles, a liquidação da nação palestina,
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Seria de receiar então o pior. Etetlvamente, não
é de se supor que os dirigentes israelenses negociem
com as capitais árabes sem que estas se empenhern,
antes de tudo, s proceder a nossa liquidação politica.
ou fisica.
Alguns estimam que, nessas condiçõm, os “fednyns'
terão, nos próximos meses de se bater antes contra os
regimes árabes “capitulards” do que contra Israel.
Nossa grande chance é que os dirigentes israelen»
ses não queiram a paz, s !im de continuarem sua politics. expansionisia. Há, pois, pràticamente, poucas esperanças de que a resolução de 22 de novembro de 1967
seja, aplicada. Contamos, antes_ com o expansionismo
dos judeus sionistas que constitui, hoje, o principal obstáculo a um acordo pacífico.
Em última análise, os slonistas são nossos melhores aliados.
“A FLP SE REUNIRA DENTRO EM BREVE AO
COMANDO DA LUTA ARMADA PALESTINIAN ”V

“A Frente Popular para a Libertação ds. Palestina
se reunirá dentro em breve ao comando da. luta armada
psiestiniana."
A adesão da FPLP ao comando da luta. armada palestiniana, que está assegurada daqui por diante, deverá ser anunciada por ocasião da próxima reunião do
Conselho Nacional da OLP.
Nossa organização desenvolve todos os esforços a
fim de realizar a unidade de todas as fôrças da Revo.
lução palestina, Estamos mesmo prontos, disse, a ceder
um certo número de nossas representações no Conselho
nacional palestino em beneficio de outras organizações
de resistência.
Voltei ontem às bases do Ai-Fatah, vindo de Bagdá,
onde mantive entrevistas com os responsáveis do Iraque

sôbre as possibilidades e meios que o mesmo poderia
colocar à disposição da luta amada palestinisna.

Ele prestou uma vibrante homenagem à atitude do
Iraque “que se comprometeu a fornecer à. Revolução
datoPMestma tôda a assistência necessária em todos os

se tes.
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Cento e dois estrangeiros - na maioria franceses

_ servindo em Marrocos a título de cooperação técnica,
prestaram uma declaração na qual sustentam o seu
apoio à causa do povo palestino, lutando pela liberta.

ção de me pátria.
0 problema palestino sofreu, há pouco mais de dois
anos, uma transformação radical. O povo palestino encarregouse do seu destino. Luta. com armas na mão
e desenvolve sua resistencia à pressão
Essa luta tem como conseqüência:
Uma tomada de consciência de uma parte, cada vez
maior, da opinião internacional.
- Torna mais evidente, cada dia, que se trata, antes de tudo, da vontade do povo palestino de libertar
seu território da colonização sioniste, a tim de recuperar sua identidade nacional. Em conseqüência, rejeita
toda solução que não leve em consideração a existência
do povo palestino e seu direito de dispor de si mesmo.
-- Afirma que a única solução é a instauração de
um Estado palestino independente, secular e democrático, cujos cidadãos, seja qual fôr o seu crédito, gozarão dos mesmos direitos.

- Sublinha que não é dirigida contra os Judeus
como comunidade étnica e religiosa, mas contra o slonlsmo ideolõgico racista e expansioniste sustentado pelo
imperialismo.
Em conseqüência, os signatários, lembrando sua
oposição a toda forma de racismo, nua não pode fazer
senão o jôgo do sionísmo e do imperialismo_ se empenham em tornar conhecida, em explicar e em sustentar
a causa do povo palestino que se insere no Movimento

de libertação dos povos oprimidos,
PROGRAMA PARA A SOLUÇÃO DA CRISE
ÁRABE-ISRAELENSE

Um comitê militar, encarregado da coordenação das
operações de guerrilha com os israelenses em território
árabe ocupado, e reunindo principalmente a Organização de Libertação Palestina (OLP) e a organização
ALFATAH, foi organizado domingo, em¡ Amã,
A OLP e o ALFATAH são, com a Frente popular de
libertação palestina (FPLP), as mais ativas organiza31

ções de comandos palestinos. Os esforços estão sendo
empreendidas, com o fim de aumentar a representação
do comitê com a adesão de outros movimentos de resistência.
Sábado à noite, ALFATAH distribui uma “declara
ção politica" que constitui a declaração oficial de sua
posição sobre a solução da crise do Oriente Médio. A
organização rejeita, de improviso_ "toda. solução pacifica. que não vise a expressão real da personalidade palestina, que não somos contrários à estabilidade e à
paz. Somos contra a aceitação do fato consumado e a
rendição. Nossa revolução combate a invasão estrangei.
ra, que nos é imposta pelas fôrças imperialistas e sio
mistas.
AL-FATAH declara que sua atuação não é dirigida
"contra. o judaísmo, em seus aspectos racial e religioso,
mas contra o sionlsmo, que é um movimento imperialista." “Combatemos o sioriismo não apenas para über.
tar os territórios árabes ocupados, mas também para
libertar os judeus do terrorismo e da discriminação que

pratica contra êles o movimento sionista mundial. “
AL-FATAH propõe:
- A concessão de uma anistia pelos países árabes
a todos os “judeus árabes " residentes em Israel, a fim
de que possam retornar a seus países de origem;
- A adoção de um programa que permita aos judeus vlverem de maneira decente e honrada;

- A rejeição dos projetos imperialistas de solução
apresentados à ONU ou a qualquer outra organização
e o fim da missão do Dr. Guria¡- Jarring no Oriente
Médio.
UMA VISÃO GERAL DO PROBLEMA PALESTINO

ENTREVISTA
P.

Sr. Arafat, o que é AL FATAH e quando surgiu?

R.

AL FATAH surgiu em 1956. A idéia de uma orga-

nização secreta palestina começou com a agressão
Trípartida contra o Egito. Propagou-se pelos campos de refugiados espalhados em todos os paises
árabes. Em 1958, a primeira organização secreta pa32

lestina foi organizada sob o nome de AL FATAH e,

em 1958, foi lançada sua primeira publicação, intitulada FALAS'I'INUNA. Nossas atividades militares,

contudo, tiveram inicio em 1965, com a. formação

ds. A1 Assim (A Tempestade).
Quais seus objetivos e estratégia?

Nosso objetivo é a libertação da Palestina por meio
das lutas 5mm, que acreditamos ser a'única
maneira de conseguir nosso intento - através da
ação e não com palavras. Nossa luta é encabeçada
pelo povo palestino e seu esteio é o povo árabe como
um todo. A libertação não pode ser conquistada.
por um exército ou exércitos que estejam divorciados do povo. Os exércitos decidirão o conflito, mas
sómente depois de termos unificado nossas energias
para uma revolução armada. A Palestina. foi esquecida durante vinte anos. A' agressão colonial
sionista e a. criação do Estado de Israel privaramnos do nosso direito de Viver como um povo' livre.
Por que não formaram um govêmo palestino na
exílio?
Existe um, agora, dentro da Liga Árabe. porém é
desnecessário. só teremos êxito se nossa revolução
fôr bem sucedida; as vitórias têm despertado a
aíttenção para a nossa causa e não a. demagogia pcl ica.
Esperem libertar sozinhos a Palestina e qual a alternativa se ftacassarem?

Constituímos o núcleo, em tôrno do qual o povo
árabe da Palestina se unirâ e corn o auxílio de todos os outros povos árabes esperamos vencer e_ por
fim, formar um estado palestino democrático, no
qual todos poderão viver. Não esperanrws fracassar,
porém, se isso vier a. acontecery pelo menos será me.
¡hm- morrer lutando no campo de batalha da que
apodrecer nos campos de reíugiados.
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São contrários a qualquer meio pacífico que tente
pôr fim a essa disputa?

Não somos contrários a qualquer tentativa politica
que vise terminar com a disputa. A guerra e a
violencia não constituem objetivos. Nossa intenção

é libertar nossa. pátria e restaurar os direitos políticos de nosso povo. Procuramos segurança, justiça e paz; temos sido atacados, atermrizados e ex,
pulsos de nossas terras, e estamos agora, simplesmente exercendo nosso direito de autodefesa. Que
reinos que todos saibam que não estamos procurando a guerra por amor à guerra, lutaremos e estamos
ãutândo porque a guerra se tornou uma necessL

a e.
Mas se a ação política se tornar eficaz, restaurando nossas terras e salvaguarme nossos direi
tos, então acataremos uma. solução política. Nossas
terras usurpadas e os direitos de nosso povo estão
em jõgo. Israel não deseja. uma maneira pacífica.
de resolver êsse problema. Enquanto continuar a
bloquear uma solução nãomilitar e a desenvolver
uma ação política com o tim de tornar nossos dia
reitos impossíveis, não temos direito de escolha, a.
não ser recorrer à luta armada ~ caminho que tem
sido seguido por todos os povos oprimidos.
Os sionistas pretendem que o AL FATAH e os ára
bes estão promovendo uma guerra de extermínio
contra os Judeus e que, no caso de uma derrota,

É:: serão “lançados ao mar”. Como respondem a
'P

Os objetivos do AL FATAH e do nacionalismo árabe

são humanitários, em princípios e métodos, a não
ser que o Sionismo empregue as táticas nazistas

para conseguir o que pretende. Nossa revolução se
destina a livrar o homem de todos as espécies de
discriminação. Rejeitamos as técnicas de brutalidade e assassinato empregadas pelos Slonistas. Os
árabes nunca tomaram partido contra os Judeus;
historicamente, muitos judeus encontraram um lar
na terra árabe, quando eram perseguidos pelos eu-

ropeusi Também sempre tomas simpáticos ao sofrimento dos judeus sob os nazistas, mas essa simpatia não significa que devemos pagar pelos crimes
de Hitler. Por que nós, como palestinos, temos de
sofrer o terror, a tome e a deportação pelo que a1guém tenha feito? Nossa finalidade é pôr um tim
ao conceito de um estado Sionista Judeu - um
estado expansíonista racista. Nosso objetivo é desr
tmir esse estado, àsse conceito - mas não seu povo.
Queremos um Estado Paiestino democrático. Não
expulsaremos ninguém que deseje viver sob a bandeira dêsse estado como palestino leal. Não importa. seja cristão, muçulmano ou judeu.

Quais os efeitos de uma derrota árabe no seu mo~
vimento?

0 negativísmo árabe é a causa da derrota. Contudo, a derrota tem servido para despertar nosso
povo. Acabaram por perceber sua identidade, da
quai estavam alienados. A derrota mostrou ao povo
palestino que o caminho da. luta armada é agora

o único que conduz à libertação de sua pátria. A
pontsde-iança desse movimento são os palestinos.
Eles constituem a vanguarda desse movimento compreendendo, ao mesmo tempo, que a nação éra_
be é a substância dessa batalha e que as potencia.
lidades do povo árabe devem estar dedicadas a esse
papel. Precisamos ter sempre em mente que o problema é fundamentalmente do povo e que a libertação pode ser obtida apenas por meio de um exér.
cito que tenha o total apoio do povo. Os palestinos
agora. rejeitam palavras sem fatos, como fazem todos os povos revolucionários.
Os propagandistas de Israel alegam que essa guerA

ra é inútil. Acreditam nisso?
Nossa guerra é dirigida, nesta, etapa. da luta., contra
a estrutura política, econômica e social de Israel,
através de um combate que pode ser longo e san-

grento, mas que, inevitavelmente, será. bem sucedido.
Os Turcas permaneceram aqui durante seiscentos
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mos, os Tártaros por setenta anos e os Cruzados
cerca de duzentos anos - contudo, foram final.
mente expulsos. Queremos agir dentro dos territórios ocupados, com o iim de instigar contlnuamenbe
o inimigo, cortar suas linhas de comunicação, sa~
botar suas instalações e indústrias. Estamos apll.
cando os principios de uma guerra revolucionária.
Temos !é ria força de nosso povo quando organizado
e armado.

o que acontecera se os israelitas, em represália aos
seus esforços, expulsarem a população arabe de Gaza
e da margem ocidental, ou invadiram a margem
oriental do Jordão?
Israel está desenvolvendo uma campanha de terror,
humilhação e deportação dos árabes a cada momento Existe agora uma guerra sem vítimas, mas mui-

tas dessas vitimas na luta árabe contra o sionismo,
nos últimos vinte anos, têm sido nossas. Isto, con.
tudo, está, começando a mudar. Planejamos resistir. Não é preferível morrer derrubando seu iniml.
go, do que esperar uma morte lenta e miserável apodrecendo numa tenda no deserto? Dois milhões de
palestinos fizeram isto em vão, nos últimos vinte
anos, e agora estão cansados da humilhação_ fome
e miséria. A nova geração está cansada de esperar

que alguma coisa aconteça. Trinta por cento dos re«
fugiados em Gaza antes da guerra. de junho nasceram depois de 1948. Quanto tempo isto pode continuar? Nem os Estados Unidos nem ninguém foi
capaz de resolver o problema. Nossa guerra é uma
guerra popular e escolhemos Esse caminho.
Qualquer ataque ao Jordão serviria para mostrar ao mundo como são os israelitas realmente.
Há mulheres no Al FATAH?

Sim _ muitas mulheres reuniram-se à nossa organização. Isto não é novidade: as mulheres palesti.
nas têm tido atuação no movimento de resistência.
Muitas participaram de missões - algumas muito
delicadas - nos territórios ocupados. A mulher par

iestina, como sua irmã argelina, é muito ativa nessa
luta pela libertação. A devoção a nossa, Palestina
martirizada não tem limite de idade, posição ou

sexo.
Estão vocês, no momento, operando das bases da
margem ocidental ou dependem dos comandos de
infiltração?

Atualmente, pomuimos forças na margem ocidental,
nas montanhas de Gália ao norte de Israel, no Ne~
gev e nos centros urbanos onde temos poucos ho-

mens, mas esperamos aumentar esse número. A
ocupação por Israel da margem ocidental ajudounos a. mudar para. lá muitas de nossas bases, e assim,
involuntáriamente, tivemos o auxílio de Israel.
Os israelitas alegam que muitos dos ataques são co«
metidos por infiltrantes dos países vizinhos que mais
tarde se retiram para os abrigos árabes,
Os israelitas estão sempre alegando que nossas ba,
ses estão fora dos territórios ocupados; contudo, os
recentes choques dentro da área. ocupada. provaram
ao mundo inteiro a falsidade dessas alegações, as-

sim como sua ansiedade e preocupação sôbre nossas
atividades, Sua. reação brutal às recentes atividades em Jerusalém e TeLAviv, aceitando civis árabes
e a destruição propositada. de suas propriedades, com
permissão das autoridades militares, serviu para des.
truir o mito de co-existência. que estão tentando re.
tratar. A alegação de Israel de que nossas bases as
tão em territórios árabes é apenas um pretexto para. justificar seus desígnios agressivos contra a margem oriental e é simplesmente uma. continuação dos
seus intuitos imperialistas em relação ao mundo
árabe. Os israelenses usaram o mesmo argumento
antes de junho de 1967 para justificar seu ataque
aos paises árabes e continuaram a ocupar mais território árabe. Israel está fazendo a mesma. coisa ago.
ra com a Jordânia, com o !im de implementar seus
objetivos de expansão contra a margem oriental.
Qual a estratégia seguida com a finalidade de enfraquecer Israel?
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Nosso objetivo fundamental é o enfraquecimento
desse estado experimental, que foi implantado em
nosso meio e em nossas terra pelo imperialismo _semelhante ao do britânico na. India, através da
Companhia da India Oriental. Nós pretendemos explorar as contradições dentro da sociedade israe»
lense e fazer com que os estrangeiros sionistas pensem duas vezes' antes de se aventurarem a ir para
Israel. Por example, em Israel há uma grande discriminação e perseguição, não somente contra os
árabes - cristãos e muçulmanos ~ mas contra o
judeu oriental igualmente. o judeu europeu oriental é um simbolo de discriminação e arrogância.
Vocês possuem homens treinando tora da Palestina?

Sim. Estamos treinando nossos homens para e. luta. de guerrilha, especialmente nas áreas onde as lutas populares se desenvolveram ou estão sendo empreendidas. A experiência de nossos irmãos argelinos em sua luta contra o imperialismo francês tem
sido muito útil, muito aprendemos com ela. Contudo, podemos apenas adaptar a experiência especifica de outro povo às nossas condições específicas.
As condições naturais aqui não são as mesmas da
Argélia ou do Vietnã. Não devemos ultrapassar os
limites impostos pelas condições militar, material e
natural, mas podemos e superaremos essas limitações se adaptamos a elas nossa estrategia.

Recebem algum auxílio de fontes não~arábicas^2
Nossa revolução não é simplesmente árabe' ou pm
lestina, mas parte de uma grande frente revolu-

cionária para liberdade humana, para a independência, justiça social, dignidade, determinação pró.
pria e unidade. Esperamos e recebemos auxilio de
árabes e muçulmanos que tem um interesse especial
nessa luta. Também esperamos auxilio de todos
aqueles que acreditam na justiça de nossa causa
e na luta contra o imperialismo e racismo. Para
dizer a verdade, realmente temos auxilio europeu.
E só acolhemos de boa vontade, assim como a todos
aquêles que acreditam na justiça de nossa causa.

Quais as suas fontes de suprimento e de armamento? Estão recebendo alguma ajuda dos governos ara.
bes ou dos exércitos jordaniano e iraqueano?

Uma de nossas principais fontes de armamento é
o inimigo, tanto quanto outras possíveis fontes . Cap.
turamos muitas armas americanas. Não estamos recebendo nenhum auxílio dos governos árabes - nos_
so auxílio vem do povo árabe. Estamos recebendo
ajuda de árabes, individualmente, com pequenas
quantias; muitas pessoas cooperam, enviando-nos
pequenos donativos. 0 povo árabe nos está. auxiliando, pois esta é a sua batalha. Tem havido algums.
coordenação com o exército jordaniano, como na ba~
talha de Karameh, onde combatemos lado a lado e
o inimigo sofreu pesadas perdas. Compartilhamos
dos mesmos objetivos e aspirações com os exércitns
jordaniano e iraqueano, uma vez que o nosso destino é o mesmo. Contudo, nossas ações são independentes de qualquer govêrno árabe.
Qual a diferença entre a sua e as outras organiza

ções de libertação?

A diferença está em que nos acreditamos em ação
e dependemos das massas para nossa. revolução.
Não possuímos nenhuma ideologia - nosso objetivo é a libertação de nossa pátria seja por que meio
fôr. Quem desejar lutar para êsse fim, poderá juntar-se a nós. Algumas outras organizações realiza
ram um trabalho eficiente na area política e ata
mos tentando unificar nossas fôrças e trabalhar com
outras organizações com êsse propósito.

O que estão faundo no nível internacional para dar
uma melhor idéia do seu movimento?
Reiaçñes públicas e informações não têm sido um
dos nossos pontos fortes - somos fundamentalmente uma organização de ação. Contudo, compreendemos que uma das principais razões do fracasso

árabe tem sido nossa inabilidade para competir com
a máquina. de propaganda sionista e para. explicar
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nossa causa ao mundo. Esperamos poder fazer isso quando tivermos dinheiro e material.

Pl veem alguma possibilidade de mudança de situação?
R. Simplesmente uma. intensificação da luta contra o
estado sionista.
A GUERRA TRANSFORMARÁ NOSSA SOCIEDADE
- Além da guerra, queremos fazer uma revolução

e transionnar completamente nosso povo árabe. Nosso
combate é revolucionário, a guerra não é nosso único
objetivo.
Nossa ideologia se inspira. em experiência de um passado recente, a da Argélia, do Egito namerista e, naturalmente, do Vietnã. . . No momento_ estamos apenas na

primeira !ese de luta. Nossas operações de guerra se es.
tendem a tOda a Palestina ocupada, do Golã (sul da

Síria), ao vale do Jordão, ao próprio território de Israel
e ao Neguev. “A segunda fase será a ofensiva geral,
quando Israel estiver enfraquecido pelos nossos sucesivos golpes."
No que concerne à ação dos Quatro Grandes para a
aplicação da resolução do Conselho de segurança, nossa
organização não recusa em princípio, no momento, qualquer solução pacífica quanto ao problema palestino, mas
que não podia tratar-se senão de tentativas de regulamentação das conseqüências da guerra de junho de 1967.
Para nós, não é aí que está o problema. Queremos

a libertação total de nossa terra palestina. Não queremos
lançar os judeus ao mar, mas fazer voltar o povo da Palestina a sua pátria.
As peças de libertação da Palestina prestam homenagem à. posição tomada pela França. Finalmente, encontramos na Europa um homem de Estado, o General
De Gaulle, que compreendeu nosso problema. Deseja»
mos que a opinião européia compreenda honestamente.
assim como êle o verdadeiro aspecto da questão palesti_
niana. Esperamos, agora, da França; um apoio direto ao
nosso movimento de resistencia.

VIAGEM A MOSCOU
“mtamos prontos para partir amanhã ara Moscou,
porém com a condição de que a União somática nos re40

ceba na qualidade de representantes legítimos de uma
nação em luta, que sejamos :colhidos pelos dirigentes
importantes do governo e do partido e que os resultados
de nossas conversações sejam frutuosos.”
Um convite oficial do governo ou do P. c. soviético teria sido explorado lo imperialismo para justificar o torpedeamento de
a negociação.
A substância das entendimentos
Não alimentava nenhuma ilusão sôbre a possibilidade de ver o governo soviético abondonar sua tese de
uma “solução pacífica" para o conflito, mesmo se s. po
sição do Kremlin pouco houvesse evoluído, nos últimos
meses, em favor da luta dos patriotas palestinos ou dos
direitos legítimos e dos interesses do povo árabe na Palestina. Porém, era essencial que Moscou acabasse por
compreender que o povo palestino é o único interlocutor
legítimo na solução do conflito israel-palestinianc. Que

os regimes árabes, cujos paises estão ocupados pelas fôrças israelenses, procurem liquidar, como melhor lhes pa
racer, as seqüelas da agressão de 5 de junho, se tal é o
seu desejo achamos perfeitamente justo. Mas que não
se ocupem do conflito palestino propriamente dito e não
negociern, de maneira. alguma, em nome dos palestinos.
Com relação aos palestinos, jamais o problema será. resolvido por “uma guerra clássica": a libertação não po-

derá ser efetuada senão pelos próprios palestinos, por
meio de uma luta armada. popular que acabara, segundo
estamos convencidos, por conduzir Israel à capitulação.
Reconhecemos a utilidade e importância de sua Im
ta, responderam os dirigentes soviéticos à delegação palestina. Mas ela tem seus limites e não acreditamos que
seja de natureza, na presente conjuntura, a derrotar Israel. Vocês não combatem apenas Israel, mas uma estratégia imperialista global, cuja base se encontra em
Washington, Londres e Bonn.”
A guerra popular

Respondeu que “a luta anti-imperialista é a mesma
em toda parte” e que “se as fôrças de liberdade não cooperarem na luta contra o inimigo comum -- o imperialismo mundial - não seriam capazes de alcançar a Vito.
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ria", responderam-me que “a conjuntura internacional
sendo o que é atualmente, a procura de uma “solução
política" devia dirigir a ação de todos os governos responsáveis: "Aqueles que preconizam a guerra popular
atirmaram ainda, fazendo alusão, sem dúvida, à China
popular - pretendem ignorar deliberadamente certas
demonstrações de forças, cuja transtormação brusca e
Í'gallenta poderá. desencadear uma conflagração mu-

a ".
0 govêrno soviético encarou “favoravelmente" algo.
mas solicitações palestinas em armas, se bem que a escolha dos tipos de armas e da maneira pela qual serão
entregues aos palestinos tenha sido adiada para discos.
sões uiteriores. Do mesmo modo, Moscou estaria disposto a ajudar a causa dos combatentes palestinos junto a
seus aliados.
“Esperamos, quanto a nós, - disse sorrindo o chefe do governo soviético - que, à. medida, que fôrmos
melhor compreendendo vossos problemas, vossas necessidades, vós, de vossa parte, passareís a apreciar as razões
fundamentais de nossa estratégia e de nossos objetivos.
Para nós, Israel é uma base lmperialista no coração da
nação árabe e nós a ela ms opom0s, da mesma mar-lei.
ra que nos opomos a outras bases impeñallstas que ameaçam a paz mundial. Porém, não é por meio da guerra
que nossos objetivos que, no fundo correspondem aos
vossos, serão alcançados. Prossegui, pois, vossa luta, mas
deixem-nos continuar a nossa. Nossas duas forças de
ação são complementares. O essencial é que nem uma
nem outra provoque uma demonstração de fôrça entre
as potências nucleares, o que seria irreparável para tô«
'
da a humanidade"
Perguntaram-me se regressei satisfeito de Moscou.
Sim, de maneira bastante satisfatória, como disse aos
embaixadores árabes em Moscou. A U.R.S.S. começa
a levar em consideração as fôrças que estão realmente
em jogo e a sua influência. Para ela, a "questão palestina” é, acima de tudo, uma realidade concreta e ¡m-

portante. ”
VIAJEM A CHINA
Quanto às considerações do Primeiro Ministro
Chou Eri-Lai, devo reafirmar que nosso povo está uni42

do na sua determinação de prosseguir a luta armada,
pois a !ôrça das armas pode nos levar à vitória final.
Nós percebemos que esta. posição fundamental é com
preendida por um número cada vez maior de países
e se não foi ainda entendida por todos, isso não tarda-

rá, pois nenhuma força no mundo conseguirá nos 1m.
pôr uma solução, sejam quais forem as manobras e os
ardis utilizados.
Alguns crêm ne guerra. popular. Outros crêem sim
ceremente que os sacrifícios que ela exigirá do povo
serão intolerávels, pois ele não está, preparado para o

confronto. Masy na, realidade, é a intransigéncia do adversário sionists. e imperialists, sue repressão feroz, suas
agressões continuas, seus bombardeios mortíferos, seu
desafio constante à. opinião árabe e mundial que- estão
levando a formação de uma nova consciência. nacional
que conduz a desenvolver êsse sentimento patriótieo

através da guerra popular.
Ouvi com muita atenção em Moscou as opiniões dos
lideres soviéticos. Em Pequim Mao Tse Tung e Chou En
Lai, bridaramse também com seus pensamentos sôbre
a luta anti-imperialista e anti-sicnista. Mas, desde e.
minha partida até a minha volta a, terra árabe, a posição do ¡ii-Fatah continua inalterada. Nossos objeti.

vos e princípios estabelecidos no início de nossa luta
continuam imutáveis.
Nossas Relações são tanto com o Oriente
como com o Ocidente
Já providencíei o envio de representantes de nossa
organização, em caráter semidipiomático, a. Europa e
aos Estados Unidos. o primeiro representante designado já se encontra em Paris e se chama Said. Sua
missão será, defender os interesses da Palestina diante
da perspectiva iminente das Grandes Potências de im.
por uma solução para a Crise do Oriente Médio.

Na Africa e na Ásia, já. possuimos representantes
em quase todas as nações. Ainda recentemente entra.
mos em contato com a Frente de Libertação do Vietnam
do Sul e foi emitido um comunicado em que se declarava que tanto o Vietcong, como o AlvFatah concorda,vam em que seu inimigo era o mesmo: o imperialismo.
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O Vieicong prometeu apoio ao :tl-Fatah sem compro
11115505.

O Movimento de Libertação da Palestina não é
marxista, nem contra o Ocidente, como também não

é uma organimção terrorista. Nossa organização não
aceita a soberania do Egito ou da Jordânia sôbre a
Palestina, nem acata a Resolução da ONU' que pede 0
retorno de Israel para as fronteiras anteriores à guerra.
de junho de 1967, como solução deiinitiva do conflito
árabe-judaico.
"Não existem mal-entendidos entre nós e os países

árabes, mas poderá existir divergência de pontos de vis'
ta entre nós e certos paises árabes
“Existem movimentos que nós não aprovaremos

jamais_ mas eles estão no meio das fbrças combatentes.
Neles também existem palestinos para integrá-los no
movimento comum'.

Um Movimento Palestina Autêntico
“Certos governos árabes nos utilizam em suas damarches com os estrangeiros como uma fatura de mer.
cadoria, na perspective da futura solução política que
esperam obter com o mínimo de perdas e de concessões. Mas não estamos dispostos a. discutir estes ou
aqueles regimes, não levamos vantagem em determi.
nar nossa atitude diante de qualquer regime árabe.
Tudo que nos interessa dos regimes árabes, conclui o
lider do “Al-Fatah", é o que representam para. a. revolução e para a Palestina. Se obtivermoa o que desejamos, não haverá choques. . . mas se nos rejeitam, não
licor-emos inativos".
Ainda, recentemente um dirigente da Frente de Libertação Nacional, o partido oiicíal da Argélia, dizia
que “o povo argelino e seu governo, consideram como
um dever sagrado o apoio a um povo que, depois de
vinte anos, continua levando uma. vida de refugiado."
E ao entregar uma. grande soma ao líder Yasser Arafat,
do A!~Fata.l1, concluiu: “Isto é a ajuda; oficial a qual
constitui um dever para o governo argelino.
Nosso governo decidiu estender sua. ajuda a todos
os domínios para permitir ao povo palestino prosseguir
sua luta em melhores condições”.
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Traído pela emoção, Arafat fêz nesse momento esta promessa solene: “Nós temos a dizer aos nossos ir«
mãos argeiinos, aos heróis de Aurés, de Oran, de Constantine, de Annaba, que nós nos determinamos firme&ente a jamais depor as armas e a combater até a viria”.
“Vós podeis me perguntar por que intitulamos os
campeões de não-intervenção nos problemas árabes? Eu
sei que éste problema é explosivo por tornar suspeito o
“Ai-Fatah". Mas deixe-me explicar que somos os que
mais intervém nos assuntos árabes, no plano prático,
onde nos impomos a todas os governos árabes. Nós obtemos tudo o que desejamos. Tornamo-nos mais fortes
do que êles imaginam. Nossa força reside no apoio

grandioso que de tôda parte nos chega do povo árabe,
inclusive do libanàs. Em princípio não tenho opinião
sôbre o regime estabelecido no Líbano. Não pretendo
reivindicar a modificação desse regime, nem trabalhar
por ele porque é um direito incontestável a posição “neutralista intenáxa ” de Arafat diante dos países irmãos.
Mesmo porque éie não iria se transformar em nôvo
fator de desuniâo entre os paísm árabes, justamente
agora, quando ha uma relativa unidade frente a Israel.
Por outro lado, seu “neutralismo” lhes dá uma total in-

dependência frente a todos os governos árabes. Por
isso o Al-Fatah age com toda liberdade. E talvez essa
tenha sido a maior razão de seus últimos êxitos.
Os Incidentes da Jordânia
A verdade é que certo países árabes não cumpriram suas promessas de ajuda financeira a Organização
de libertação da Palestina. Essas promessas não cum_
pridas somam um total de 13 milhões de libras esterlinas- Esse é apenas um dos nossos problemas. Aliás eu
já declaram na primeira semana de Fevereiro que 1970
será um ano de complôs contra a Revolução Palestina.
Dessa. forma os incidentes de Ameny em junho deste
ano, não constituíram surpresa para mim.
Nos primeiros momentos dos choques dos fedayns
com as tropas jordanianas, fiz ver que nossas armas deveriam apontar apenas para o nosso inimigo comum e

não para a luta entre irmãos.
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sôbre o problem existente entre os movimentos
palestinos e alguns paises árabes em cujo território operam, afirmam francamente que a Revolução Palestina
não pode continuar por mais tempo desperdiçme suas
::Egas para proteger as costas de alguns países

ea.
Condeno severamente a destruição do prédio da
Embaixada da Jordânia em Beirute, por considerar que
“tal atitude - queimar móveis e pertences de uma re.
presentação diplomática - não pode harmonizar-se
com os interesses das massas”.
O dirigente palestino salientou, entretanto, a iniciativa do movimento da. massa para expressar sua
cólera contra as decisões das autoridades de Ami durante os recentes choques nas ruas daquela capital.
Segundo Arafat, os manifestantes cometeram um
êrro ao retirar a bandeira jordaniana e colocar em seu
lugar a palestina, pois as duas devem ficar juntas para
afirmar “a unidade dos povos das margens do Jordão,
em particular, e das nações árabes, em geral”.
Não ambicionamos conquistar o Reino da Jordânia,
mas nunca abandonaremo¡ nossas bases de operação no
Jordão. Ama será a Hanoi dos árabes mas nunca outra
Saigon.
Sou otimista quanto ao futuro, mas advirto: “Se
o carniceiro ficar com a faca na :não resolveremos então a contradição pela violência em lugar do diálogo
consciente empreendida agora.”

Não desejamos a divisão, ao contrário somas favo
ráveis a formação de um só exército árabe unificado.
Entretanto advertímos que importantes novidades modificarão as relações árabes-palestina.
Repetimos sempre que “queremos é libertar nossa
terra usurpada, e não tomar o poder num país árabe",
mas não hesitaremos em apelar para as forças sírias e
iraqueanas acantonadas na Jordânia, para proteger a
nossa revolução junto conosco, e impedir a intervenção
dos Estados Unidos.
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Terroristas? Nós também a fomos, os alemães nos enfeitam com esse têrmo. O chefe
tan'arista da época em o General De Gaulle.
Eñiqueotêrméapbwadoaospalestimw
aquêles que, por sua vez .se têm tornado opres-

sores.
LOUXS TERRENOIRE

(Antigo ministro francês)

