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ÁSIA/TERRA SANTA - Acordo sobre a água entre Israel, Jordânia e
Autoridade palestina. O Diretor da Caritas Jerusalém: é um bom início
Jerusalém (Agência Fides) - “Estou contente. Sonhava com este acordo há muitos anos, também para salvar o Mar
Morto, que está realmente morrendo”. Assim, o padre Raed Abusahliah, Diretor-Geral da Caritas Jerusalém,
comenta para a Agência Fides a assinatura do acordo trilateral sigilado em Washington em 9 de dezembro entre
representantes de Israel, Jordânia e Autoridade palestina, com a finalidade de melhorar a distribuição dos recursos
hídricos na área, colocando também um freio à diminuição da água do Mar Morto. Segundo padre Raed, “se os
palestinos puderem realmente se beneficiar com o uso de maiores quantidades de água, isso terá um impacto
positivo sobre suas vidas concretas, já que sobretudo os territórios palestinos sofrem com a escassez de recursos
hídricos. Além disso – acrescenta o sacerdote palestino –, o acordo reconhece de maneira implícita a soberania da
Autoridade palestina – envolvida como parceira – sobre as terras da parte setentrional do Mar Morto, que fazem
parte dos Territórios Palestinos. Faço votos de que depois deste acordo se busquem soluções compartilhadas
também para outros problemas que envolvem todos nós”.
O acordo trilateral sobre a água foi assinado depois de onze anos de negociações. Prevê a criação de um sistema
de drenagem no Golfo de Aqaba, com a finalidade de canalizar quase 200 milhões de metros cúbicos de água por
ano para as regiões que mais sofrem com a escassez de recursos hídricos. Uma parte da água vai escoar no Mar
Morto, que sem esta intervenção corre o risco de secar até 2050.
O acordo foi assinado na sede do Banco Mundial, que é parceiro do projeto.
“Demonstramos que é possível trabalhar juntos, não obstante nossos problemas políticos”, afirmou o ministro
palestino, Shaddad Attili, na assinatura do acordo, que prevê que Israel venda aos palestinos de 20 a 30 milhões
de metros cúbicos suplementares de água dessalinizada produzidos pela empresa israelense Mekorot. (GV)
(Agência Fides 10/12/2013).
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