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ÁSIA/TERRA SANTA - O Patriarca Twal: a colonização israelense dificulta
o processo de paz
Jerusalém ( Agência Fides) - "As negociações entre israelenses e palestinos retomaram no final de julho, após três
anos de interrupção, mas os esforços são dificultados pela colonização israelense". Assim, o Patriarca Latino de
Jerusalém, Fouad Twal, reiterou seu juízo crítico em relação às operações de construção e imobiliárias autorizadas
e apoiadas pelo governo de Israel nos Territórios palestinos ocupados. As acusações estão contidas na mensagem
de Natal que o patriarca leu aos jornalistas numa coletiva de imprensa realizada no Patriarcado Latino de
Jerusalém na tarde de quarta-feira, 18 de dezembro. Dentre os casos que levaram a tensões entre o Patriarcado e as
autoridades israelenses, Dom Twal lembrou o veredicto sobre o "Processo Cremisan" - que no mês de abril 2013
aprovou a continuação da construção do muro de separação em terras pertencentes a famílias palestinas e
comunidades religiosas - e a demolição, algumas semanas atrás, de uma casa do Patriarcado Latino no leste de
Jerusalém. Episódios interpretados como "sinais de um agravamento da situação" que "não contribuem de forma
alguma para o processo de paz".
Quanto ao acordo econômico, em fase de definição, entre Israel e Santa Sé sobre o regime fiscal das propriedades
da igreja, o Patriarca disse que "tanto o Império Otomano quanto os ingleses, tanto a Jordânia - e o próprio Israel
por mais 20 anos respeitaram o status quo que proporcionou a isenção de impostos para as Igrejas. Em nossos
dias, no entanto, Israel quer introduzir mudanças". De acordo com o Patriarca Twal, é necessário evitar que
eventuais acordos entre Santa Sé e Israel sobre esta questão "tenham uma implicação política que mude o status
do leste de Jerusalém, ocupada em 1967", enquanto o status definitivo da Cidade Santa "ainda está na mesa de
negociação".
A solenidade do Natal - escreve Dom Twal nas primeiras linhas de sua mensagem de Natal - "leva os olhos do
mundo rumo a Belém. É precisamente daqui, no meio do conflitos e da violência que estão dilacerando o nosso
Oriente Médio, que se difunde a ternura do mistério do Natal". Dentre os eventos importantes já colocados na
agenda para 2014, o Patriarca Latino de Jerusalém confirmou a visita do Papa Francisco na Terra Santa", prevista
para o mês de maio próximo, primeiro na Jordânia e depois em Israel/Palestina". (GV) (Agência Fides
19/12/2013).
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