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Coincidint amb el final del sabbath, Israel ha anunciat una treva unilateral 

després d'arribar a un acord amb Washington per garantir que Hamàs no 

rebrà més armament per la frontera de Gaza amb Egipte. Els Estats Units 

dotaran les forces de seguretat egípcies de la tecnologia més avançada 

per tal de poder dur a terme un control més efectiu de la frontera. 

D'aquesta manera, Tel Aviv no considera interlocutora ni fa cap 

concessió a la milícia islamista, que havia anunciat la seva predisposició a 

acceptar l'alto el foc proposat pel Caire. També Hosni Mubàrak hi surt 

guanyant perquè el protagonisme de Hamàs donava ales als Germans 

Musulmans. I, per descomptat, guanya Tzipi Livni --i en menor mesura 

Ehud Barack, partidari d'un acord indirecte amb Hamàs-- a poc més de 

vint dies de les eleccions a Israel. I aquest és, sens dubte, el punt 

d'obscenitat de l'actual ofensiva israeliana que, després de 1.200 morts 

palestins i de bombardejar seus de les Nacions Unides i d'altres 

organitzacions internacionals, declara un alto el foc unilateral quan 

semblen haver-se aconseguit els objectius electorals (una millora en les 

enquestes del Kadima i del partit laborista per frenar l'ascensió del 

Likud). No és l'únic motiu de l'ofensiva però sí un dels més comentats. 

 

En definitiva, tot ha anat a pitjor. La franja de Gaza seguirà sota un 

bloqueig que amenaça de portar la població al límit del desastre 

humanitari; el govern de Tel Aviv s'arroga el dret de tornar a atacar si els 

coets de Hamàs continuen caient sobre Israel; Hamàs en surt militarment 

debilitada però políticament enfortida en detriment de l'Autoritat 

Nacional Palestina i d'Al-Fatah, que han perdut el poc crèdit polític que 

retenien; la divisió entre Gaza i Cisjordània ja no és només geogràfica 



sinó que sembla políticament irreversible; Nacions Unides --i en bona 

mesura la Unió Europea-- han estat menystingudes per Tel Aviv i el 

president Barack Obama no haurà de començar el seu mandat amb una 

crisi oberta a Gaza. 

 

Ahir, a Nova York, un periodista va titllar de terrorista Livni. El resultat 

d'aquesta ofensiva desproporcionada, injusta i sense explicacions 

plausibles sembla donar-li la raó, perquè el resultat final haurà estat la 

mort de centenars de palestins, una població desesperada, terroritzada i 

radicalitzada, un descrèdit de la imatge internacional d'Israel i la 

impossibilitat d'avançar en el camí de pau. 


