
Aula 10 - Israel e Questão Palestina



Primeira Guerra Mundial
• Região era parte do Império Turco Otomano 

• 1917: “Declaração de Balfour”: buscando apoio para vencer o Império 
Turco na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido prometeu a árabes e 
judeus a criação de novos países independentes na região assim que os 
turcos fossem derrotados 

• Pós-Primeira Guerra: Fragmentação do Império Turco-Otomano 
(dominava os árabes desde os séculos XV e XVI). Aumento da imigração 
judaica para a região, em especial após a Segunda Guerra Mundial. 

• Mandato britânico até 1947-48





Primeira Guerra Mundial
• Anos 1930-40: Revoltas árabes e judaicas contra a indefinição a respeito 

da formação dos novos países.  

• Aumento da tensão entre os palestinos (árabes) e os colonos judeus 
que passaram a se estabelecer na região após 1917. 

• Entre 1947 e 1948 o Reino Unido transferiu a tutela da região para a 
ONU. 









Partilha e conflitos iniciais
• 1948: Criação de Israel 

•  Divisão das terras: 

- judeus: 54% do território, 600 mil habitantes. 

- palestinos: 46% do território, 1.4 milhões de habitantes. 

• Rejeição do novo Estado pelos vizinhos árabes.



Partilha e conflitos iniciais
• 1948 – 49: Guerra e expansão de Israel. 

• Vitória israelense. 

• Primeiro êxodo palestino (destaque para Líbano e Jordânia). 

• Palestinos que ficaram no território foram assimilados por Israel como 
cidadãos com direitos restritos, os chamados “árabes – israelenses”. 

•  Até esse momento, havia ainda dois territórios livres com população 
palestina: Faixa de Gaza (administrada pelo Egito) e Cisjordânia 
(administrada pela Jordânia).





Surgimento da questão palestina
• Partilha e expansão de Israel deixaram os palestinos privados da 

maioria de suas terras. 

•  Década de 1950: primeiros grupos de resistência armada palestina: 

- Fatah: grupo que dominou o cenário político palestino até a década de 
2000. Nacionalista e laico. 

- Hizb al – Tahrir: tinha por objetivo refundar o califado (império 
muçulmano unificado) e seguia linha religiosa.



Surgimento da questão palestina
• Décadas de 1960 e 1970: surgimento da OLP (Org. Libertação da 

Palestina). 

- Frente nacional composta por diversos grupos. 

- Hegemonia: Fatah. 

- Pregou a luta armada até o início da década de 1980, quando passou a 
buscar a via pacífica e aceitou a existência de Israel



Guerra dos Seis Dias - 1967
• Resposta ao pan-arabismo (Nasser, Egito). Anexação israelense da 

Faixa de Gaza e da Cisjordânia (territórios palestinos), além das Colinas 
de Golã (Síria) e Península do Sinai (Egito). Palestinos privados de 
qualquer território autônomo ou independente. 

• Resolução 242 da ONU determinou a desocupação, mas não foi 
efetivada.  

• O pan-arabismo ou nasserismo surgiu nos anos 1950 e trazia consigo 
ideias nacionalistas prejudiciais aos interesses ocidentais na região. Em 
paralelo, defendia a libertação dos palestinos, ameaçando assim Israel. 
Iniciou-se assim uma forte aproximação EUA/Ocidente - Israel. 





Anos 1970
• 1973 – Guerra do Yom Kippur 

- Ataque-surpresa dos vizinhos árabes derrotou Israel militarmente mas a 
pressão externa (EUA e aliados ocidentais) faz com que não houvesse 
mudanças na questão territorial. 

• 1978 – Paz entre Egito e Israel  

- Anwar Sadat, presidente egípcio, assinou a paz com Israel como forma de 
recuperar a Península do Sinai. 

- Egito se compromete a não mais apoiar os palestinos se Israel desocupasse 
a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, o que não foi cumprido.



Anos 1970 - situação dos palestinos
• Divisão em dois territórios distintos, circulação depende de permissão 

de Israel. 

• Pobreza, vida sob ocupação militar. 

• Expansão de assentamentos israelenses (colônias agrícolas e pequenas 
cidades) em solo palestino, um dos principais obstáculos à paz até 
hoje.





Anos 1980 - revoltas e novos grupos palestinos
• 1987: Intifada – revolta popular palestina, movimento espontâneo e civil  

• Até então um dos principais grupos entre os palestinos era Irmandade 
Muçulmana (origem egípcia), que tinha uma estratégia de ações sócio-
econômicas pacíficas que não levariam à libertação. 

• Grupos mais radicais começaram a tomar o espaço da Irmandade. 

• HAMAS: resposta de alguns membros da Irmandade ao crescimento de 
outros grupos, grupo armado e com ações sociais.



Anos 1990 - divisão entre os palestinos
• Polarização entre Fatah e Hamas.  

- Fatah: mantém o diálogo com Israel e um programa de Estado laico, 
apesar de seus membros serem religiosos. Sua principal base de 
operações é a Cisjordânia. 

- Hamas: negava qualquer diálogo com Israel e se tornou gradualmente 
hegemônico na Faixa de Gaza.



Anos 1990 - Acordos de Oslo, paz ilusória
• Tentativa de paz movida por Yasser Arafat (Fatah) e Yitzhak Rabin 

(Israel). 

• Aceitação, pelos palestinos, do direito à existência de Israel; aceitação, 
por Israel, da criação de um Estado palestino. 

• Surgimento da ANP – Autoridade Nacional Palestina, embrião do 
futuro governo. Recursos: comunidade internacional e impostos 
repassados por Israel. 

• Divisão territorial manteve os assentamentos israelenses em solo 
palestino.





Anos 2000 - Colapso dos Acordos de Oslo
• Manutenção do processo de expansão de assentamentos por parte de 

Israel. 

• Fatah: acusações de corrupção, declínio da influência entre os grupos 
pró-libertação, morte de Arafat, sucedido por Mahmoud Abbas. 

• 2000: segunda intifada. 

• 2005: Israel abandonou Gaza mas manteve e reforçou a presença na 
Cisjordânia.



Eleições palestinas de 2006
• Vitória do Hamas 

• Análise 

- desencanto com o Fatah, desejo de mudanças. 

- votos refletem uma soma de fatores: militantes religiosos, alinhados à 
ideologia do Hamas; nacionalistas (mesmo laicos) em busca de uma 
atitude mais enfática por parte do governo palestino.





Eleições palestinas de 2006
• Reação israelense e internacional: 

- Não – reconhecimento do governo do Hamas, democraticamente 
eleito. 

- Corte dos recursos repassados à ANP. 

- Manutenção do diálogo apenas com o Fatah, derrotado. 

- Bloqueio israelense à Faixa de Gaza.



Eleições palestinas de 2006
• Reação palestina 

- Críticas ao cinismo e à falsidade do ocidente e de Israel devido ao não 
– reconhecimento da vitória do Hamas. 

• “Guerra civil palestina”: choques entre partidários do Fatah e do 
Hamas, consolidação da divisão entre Hamas na Faixa de Gaza e 
Hamas na Cisjordânia.



As crises, a crise
• Questões básicas permanecem as mesmas: grupos armados palestinos 

atacam Israel em nome da libertação, Israel usa os ataques como forma 
de justificar medidas de segurança e para cortar o diálogo. 

• Construção do muro da Cisjordânia e manutenção dos assentamentos 
contribuem para prolongar o clima de tensão entre judeus e palestinos. 

• Hamas e Fatah alternam momento sde aproximação e afastamento. 

• Israel não aceita negociar com o Hamas.



As crises, a crise
• Hamas está isolado: o novo governo egípcio (Al Sisi) retirou o apoio ao 

Hamas que existia no governo Mursi (2012-2013). Ao apoiar rebeldes 
sunitas na Síria, perdeu o apoio da Síria e do Irã (inimigos regionais de 
Israel). 

• Fatah não tem credibilidade. 

• Ações de Israel geram diversas críticas internacionais. 

• Enfraquecomento de Hamas e Fatah pode abrir espaço para grupos 
mais radicais como a Jihad Islâmica ou o Estado Islâmico/ISIS.



As crises, a crise
• Faixa de Gaza vive praticamente isolada do mundo, cercada por terra e 

mar por Israel e Egito. 

• Pobreza acentua o radicalismo. 

• Grande presença de partidos religiosos no governo israelense dificulta 
qualquer acordo, já que o governo é de coalizão e precisa dos votos 
desses partidos.


