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Deslegitimação

A Autoridade Palestina descreve-se como "o Estado da Palestina" e
considera-se um Estado pleno sob ocupação estrangeira, dos quais as
fronteiras não se restringem às linhas de 1967. O nome "O Estado da
Palestina", e não "a Autoridade Palestina", aparece na capa de todos
os livros escolares. O exemplo aqui – a capa de um livro didático de
língua árabe para o 8º ano, parte 1, publicado em 2020 – mostra o
emblema da AP com a inscrição abaixo dizendo "o Estado da Palestina;
Ministério da Educação e Ensino Superior" (marcado por um círculo
vermelho no canto superior direito).

"[Lição] 2: A Palestina é árabe e muçulmana"
A lição apresenta um mapa intitulado "Mapa da Pátria Árabe" no qual todo o país é pintado de
vermelho, com o nome "Palestina" aparecendo ao lado e a bandeira palestina é desenhada acima.
(Educação Nacional e Social, 4º ano, parte 1 (2020) p. 8)

Um mapa intitulado "Mapa da Palestina e do Levante" no qual a Palestina aparece como um Estado
soberano, em vez do Estado de Israel, ao lado do Líbano, Síria e Jordânia.
(Geografia e História Moderna e Contemporânea da Palestina, 10º ano, Parte 1 (2020) p. 8)

O termo "ocupação sionista" geralmente substitui o nome "Israel" nos livros escolares":
"... Os exércitos árabes se retiraram da Palestina e o Armistício de Rodes [Na Grécia] foi assinado em
1949 separadamente entre a ocupação sionista e cada um dos países (Jordânia, Egito, Síria e
Líbano)...”
(Geografia e História Moderna e Contemporânea da Palestina, 10º ano, Parte 2 (2020) p. 7)

O termo "territórios ocupados em 1948" substitui nos livros escolares a expressão "território israelense [pré1967]":
"O gráfico a seguir esclarece o número de palestinos no ano de 2015, de acordo com o Centro de Estatísticas palestinos:
Região
Número de habitantes
A Cisjordânia e a Faixa de Gaza
4,750,000
Dentro dos territórios ocupados em 1948
1,470,000
Nos Estados Árabes
5,460,000
Em Estados estrangeiros
685,000
Vou organizar as regiões onde os palestinos são encontrados em uma ordem descendente de acordo com o número de
habitantes: [4 praças vazias]"
(Matemática, 4º ano, Parte 1 (2020) p. 22. Ênfase adicionada)

Israel e seus habitantes são considerados uma entidade colonialista estrangeira:
"Vamos comparar a tragédia dos índios, os habitantes originais da América, com a tragédia do povo
palestino."
(Estudos Sociais, 8º ano, Parte 2 (2020) p. 34)

Negação da história e presença judaica no país:
"... [O ocupante] construiu para si uma entidade artificial que deriva sua identidade e a legitimidade
de sua existência a partir de contos de fadas, lendas e fantasias, tentando vários métodos e formas de
criar evidências materiais vivas para comprovar essas lendas, ou provas arqueológicas [e]
arquitetônicas que atestariam sua correção e autenticidade, mas em vão."
(Língua Árabe – o Caminho Acadêmico, 10º ano, Parte 2 (2020) p. 68)

Negação da existência de lugares sagrados judaicos no país, incluindo o Muro das Lamentações em Jerusalém
(note que a fotografia é cortada de uma forma que "esconde" os judeus que rezam lá):
"Muro al-Buraq
Iluminação: A Muralha de Al-Buraq é assim nomeada em homenagem a Al-Buraq [a besta divina] que carregava
o Mensageiro [Muhammad] na Jornada Noturna [da mesquita de Meca à Mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém
de acordo com a crença muçulmana]. A Muralha de Al-Buraq faz parte do muro ocidental da Mesquita de AlAqsa. A Mesquita de Al-Aqsa, incluindo o muro, é uma terra palestina e o direito exclusivo dos muçulmanos."
(Educação Islâmica, 5º ano, Parte 1 (2020) p. 63)

Tendo sido considerados colonos estrangeiros, os
judeus no país não são contados entre seus habitantes
e as cidades que construíram, incluindo Tel Aviv, estão
ausentes dos mapas apresentados em livros didáticos
que são usados nas escolas da UNRWA. O mapa aqui
mostrado, intitulado "Mapa da Palestina", não mostra
essas cidades em tudo, exceto para Eilat que aparece
sob o nome árabe do lugar desolado onde foi
construído mais tarde – “Umm al-Rashrash".
(Estudos Sociais, 6º ano, Parte 1 (2020) p. 6)

O hebraico – a língua dos judeus no país – é apagado, literalmente, de uma moeda britânica reproduzida em um
livro de matemática:
(Matemática, 6º ano, Parte 2 (2020) p. 65, e ver a moeda original à esquerda)

Os laços históricos e religiosos dos judeus com Jerusalém são completamente ignorados:
"Jerusalém é uma cidade árabe construída por nossos ancestrais árabes há milhares de anos.
Jerusalém é uma cidade sagrada entre muçulmanos e cristãos."
(Educação Nacional e Social, 3º ano, Parte 1 (2020) p. 29)

Uma breve descrição da história de Jerusalém com uma enorme diferença de 1.000 anos entre os jebusitas e
os romanos, ou seja, o período histórico judaico:
"A cidade de Jerusalém era conhecida pelo nome Jebus, em homenagem aos jebusitas árabes que a
construíram há 5.000 anos. Quando os romanos o ocuparam, chamaram-no pelo nome de Aelia. Mais tarde,
passou a ser conhecido como Al-Quds e Bayt al-Maqdis, depois que os muçulmanos a conquistaram nas mãos
do [califa] Umar Bin al-Khattab no ano 637..."
(Geografia e História Moderna e Contemporânea da Palestina, 10º ano, Parte 1 (2020) p. 43)

Demonização

Demonização de Israel por auto-vitimização. A seguir, trechos de "uma carta de uma menina palestina
para crianças do mundo":
"Desde que eu nasci, eles assassinaram minha infância. Eles rasgaram minha boneca em pedaços e eu
a escondi em meu coração. Desde que nasci, o estrondo das balas perfurou minhas orelhas, e a
escuridão cobriu tudo ao meu redor...
... Por que massacraram minha infância na minha frente e mataram as rosas nos campos? Por que eles
mataram as borboletas em nossos jardins e assustaram os pássaros? Por que esconderam o sol,
espalharam a escuridão e bloquearam as estradas?
(Língua árabe, 8º ano, Parte 1 (2020) pp. 47, 48, respectivamente)

Sionistas são demonizados e acusados de intenções genocidas em relação aos palestinos:
"1. Os sionistas fundaram sua entidade sobre terror, extermínio e colonialismo. Vamos explicar isso.
(Língua Árabe – Caminho Acadêmico, 10º ano, Parte 2 (2020) p. 28)

Judeus são demonizados como infiéis e como assessores do Diabo:
"Onde estão os cavaleiros [que vão cavalgar] para Al-Aqsa [Mesquita] para libertá-la
A partir das garras da infidelidade, dos assessores do Diabo?
(Língua árabe, 7º ano, Parte 1 (2020) p. 67)

Os judeus são demonizados também fora do contexto do conflito, como inimigos do profeta Maomé e do Islã
em seus primeiros anos, com traços atribuídos como traição e hostilidade, tornando-os inimigos eternos dos
muçulmanos de hoje:
"Mas os judeus [na cidade de Medina] não respeitaram o tratado [que tinham concluído com Maomé] e
recorreram a todo tipo de traição, infidelidade e hostilidade, o que forçou os muçulmanos a lutar contra eles."
(Educação Islâmica, 7 º ano, Parte 1 (2020) p. 52)

Além disso, os judeus são retratados como inimigos de todos os profetas de Deus e, por extensão,
inimigos do próprio Deus. A seguir, a primeira de várias lições a serem aprendidas com o capítulo
sobre Jesus (que é considerado um dos profetas de Deus no Islã): "1. Revelando os Filhos da natureza
de Israel e sua hostilidade aos profetas".

(Educação Islâmica, 9º ano, Parte 2 (2020) p. 21)

Paz?

A única referência nos livros escolares à questão da paz com Israel é encontrada na carta de Arafat a Rabin antes
da assinatura dos Acordos de Oslo em 1993, dada em um livro de história, sem qualquer outra defesa:
"... A Organização de Libertação da Palestina reconhece o direito do Estado de Israel de viver em paz e
segurança. A Organização aceita as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas nº 242 e 338. A
Organização compromete-se com o processo de paz no Oriente Médio e com a resolução pacífica do conflito
entre as duas partes e declara que todas as questões políticas relacionadas à situação permanente serão
resolvidas através de negociações. Assim, a Organização denuncia o uso do terror e outras ações violentas..."
(Geografia e História Moderna e Contemporânea da Palestina, 10 º ano, Parte 2 (2020) p. 77, e veja a carta
completa abaixo:)

Expressões de violência no hino nacional da Autoridade Palestina
ensinadas na escola:
"Deixe-nos saber nosso hino nacional:
Atividade 1: Vamos ouvir e repetir:
Fidai*, fidai, fidai, Ó minha terra, ó terra dos antepassados
Fidai, fidai, fidai, Ó meu povo, Ó povo da eternidade
Com minha determinação, meu fogo e o vulcão da minha vingança
E meu sangue está ansiando por minha terra e minha casa
Eu subi montanhas e embarquei em uma luta
Eu derrotei o impossível e quebrei as algemas
Fidai, fidai, fidai, Ó minha terra, ó terra dos antepassados
Fidai, fidai, fidai, Ó meu povo, Ó povo da eternidade
Na tempestade dos ventos e no fogo da arma
E a determinação do meu povo para continuar a luta
A Palestina é minha casa e o caminho para minha vitória
Palestina é minha vingança e a terra da firmeza
Fidai, fidai, fidai, Ó minha terra, ó terra dos antepassados
Fidai, fidai, fidai, Ó meu povo, Ó povo da eternidade
Pelo juramento sob a sombra da bandeira
Pela determinação do meu povo, e pelo fogo da dor
Viverei como um fidai e continuarei como um fidai
E morrerei como um fidai até eu voltar
Fidai, fidai, fidai, Ó minha terra, ó terra dos antepassados
Fidai, fidai, fidai, Ó meu povo, Ó povo da eternidade"
(Educação Nacional e Social, 3º ano, Parte 1 (2020) pp. 16-17. Ênfase
adicionada)
*Fidai – uma pessoa que se sacrifica; este termo é usado hoje em dia
para denotar os membros das organizações terroristas palestinas.

A luta de libertação como retratado para os alunos do 1º ano:
(Nossa Bela Linguagem, 1º ano, Parte 2 (2020) p. 83)

A libertação da Palestina não se limita as linhas de 1967.
Haifa e Jaffa também estão inclusas:
"Vamos cantar: Filhos da Palestina
Eu sou um filhote de leão*; Eu sou uma flor**
Nós demos a alma à Revolução***
Nossos antepassados construíram casas para nós em nosso
país livre [no passado]
Eu sou um filhote de leão; Eu sou uma flor
Carregamos a brasa da Revolução
Para Haifa, para Jaffa
para Al-Aqsa [Mesquita], para a [Cúpula da] Rocha"
*Filhote de leão – Membro masculino do movimento
juvenil Fatah
**Flor – Membro feminino desse movimento
***Revolução – Atividades terroristas do Fatah que
começaram em 01/01/1965
(Nossa Bela Linguagem, 2º ano, Parte 1 (2020) p. 44. Ênfase
adicionada)

Jaffa é considerada uma cidade ocupada palestina que deve ser libertada, como dito em um exercício linguístico:
"2. Seria apropriado para Jaffa voltar ao nosso peito."
(Língua árabe, 8º ano, Parte 2 (2019) p. 102)

Não há espaço para Israel na Palestina livre:
"Palestina Livre"

(Ciências e Vida, 3º ano, Parte 1 (2020) p. 65)

O final de uma história sobre as memórias de um refugiado enfatiza que o retorno dos refugiados de
1948 será parte integrante da libertação total da Palestina:
"Vamos voltar; voltaremos com as águias em ascensão; voltaremos com o vento ferozmente
soprando; voltaremos ao vinhedo e às oliveiras; voltaremos para içar a bandeira da Palestina ao lado
da flor de anêmona em nossas colinas verdes."

(Língua árabe, 5º ano, Parte 1 (2020) p. 84)

Parte de um poema intitulado "Um Grito de Refugiado" enfatiza o mesmo ponto:
"Eu sou o dono do grande direito e aquele que faz o amanhã fora dele
Vou recuperá-lo; Vou recuperá-la como uma pátria preciosa e soberana
Eu sacudirei o mundo amanhã e marcharei como um exército
Eu tenho um compromisso em minha terra natal e é impossível que eu esqueça a nomeação"
(Língua árabe, 5º ano, Parte 1 (2020) p. 86, e veja entre as perguntas que acompanham: "O poeta
determinou a forma do retorno. Vamos esclarecê-lo, como aparece no poema.")

O terror faz parte da luta de libertação. Segue-se a
primeira página de uma lição de 4 páginas que exalta
a comandante feminina do ataque terrorista a um
ônibus civil na Rodovia Costeira de Israel em 1978,
na qual mais de trinta israelenses – homens,
mulheres e crianças foram assassinados:
"Dalal al-Mughrabi
([por] a equipe de redação)
Na frente do texto:
Nossa história palestina está repleta de muitos
nomes de mártires que deram sua alma em sacrifício
pela pátria. Entre eles [está] a mártir Dalal alMughrabi que ilustrou com sua luta um quadro de
desafio e bravura que tornaram sua memória eterna
em nossos corações e mentes. O texto na nossa
frente fala de um aspecto de seu caminho de luta."
(Língua árabe, 5º ano, Parte 2 (2020) p. 51)

Uma rara referência explícita à pergunta: o que deve ser feito
com os judeus sobreviventes após a libertação da Palestina?
"Vamos cantar e aprender de cor: A Terra dos Nobres
Eu juro, vou sacrificar meu sangue.
a fim de regar a terra dos nobres
E para remover o usurpador [Israel] do meu país
e exterminar os remanescentes derrotados dos
estrangeiros
Ó terra de Al-Aqsa e do santuário
O berço da dignidade e nobreza
Paciência, paciência, pois a vitória é nossa.
e o amanhecer está espiando da escuridão
(Nossa Linda Linguagem, 3º ano, Parte 2 (2019) p. 66. Ênfase
adicionada)
Esta música é cantada em aula
https://www.youtube.com/watch?v=Yan7tf3E6UU
Nota Importante: Na edição de 2020 deste livro didático da AP,
este poema foi substituído por outro, sem expressões de
extermínio. Nossos esforços começam a dar frutos?

Conclusão
Os livros didáticos da Autoridade Palestina usados pela UNRWA em suas escolas deslegitimam a existência do Estado
de Israel, um Estado-membro pleno da Organização das Nações Unidas, e a própria presença no país de seus 6
milhões de cidadãos judeus, cuja história e lugares sagrados lá são negados.
Os livros escolares da AP usados pela UNRWA demonizam tanto Israel quanto os judeus, a ponto do mais puro e claro
antissemitismo.
Esses mesmos livros nunca defendem uma solução pacífica para o atual conflito israelo-palestino. Em vez disso, eles
pedem uma luta violenta pela libertação que não se limita às linhas de 1967 e na qual o terror desempenha um papel
central.
Por ser uma agência da ONU, a UNRWA está comprometida com a neutralidade e a paz, mas seu uso de tais livros
escolares contradiz fortemente esse compromisso e faz da UNRWA um cúmplice completo na doutrinação
antissemita da AP.
Além disso, a UNRWA trai sua obrigação sagrada para o bem-estar das crianças e jovens palestinos sob seus cuidados,
preparando-os para a guerra contra seus homólogos israelenses.
Esse tipo de "educação" deve parar imediatamente e os estados doadores devem ter uma palavra a dizer sobre este
assunto, quanto mais cedo melhor.

