Israel e Palestina
OS CONFLITOS ENTRE ÁRABES E JUDEUS E A QUESTÃO PALESTINA
Os judeus viviam na Palestina desde a Antiguidade. No início da Era Cristã,
quando parte do atual Oriente Médio ficou sob o domínio dos romanos, eles
foram expulsos e se dispersaram por vários lugares, principalmente da Europa
central e oriental. Após longa ocupação romana, no século VII a Palestina foi
ocupada por árabes, que ficaram conhecidos nesse território como palestinos. No
século XIX, durante a expansão imperialista europeia, essa região ficou sob o
domínio do Reino Unido. A partir daí, a Palestina passou a receber imigrantes
judeus (povo que considerava sua essa terra porque aí estão enterrados seus
ancestrais), movimento que se intensificou bastante com a ascensão do nazismo
na Alemanha, em 1933. Com isso, criou-se um conflito, pois árabes e judeus
tiveram de compartilhar e disputar o mesmo território.
Em 1947, depois de muita pressão das organizações judaicas, a ONU dividiu esse
território em dois Estados: um para abrigar o povo judeu e outro, o povo palestino
(observe o primeiro mapa). Israel, o Estado judeu, foi proclamado oficialmente em
1948. No entanto, os países árabes vizinhos, principalmente Egito, Síria e
Jordânia, não aceitaram o novo Estado e atacaram-no militarmente, tentando
impedir seu estabelecimento. Israel venceu essa guerra e ampliou seu território,
apropriando-se de parte do que havia sido delimitado como Estado da Palestina.
Foi nesse contexto que nasceu a Organização para a Libertação da Palestina
(OLP). Fundada em 1964, era uma frente de vários grupos com atuação moderada
e controlada pelos países árabes. Mas quando a Fatah (em árabe, que significa
"conquista"), grupo guerrilheiro liderado por Yasser Arafat, tornou-se
hegemônica na organização, esta passou a cometer diversos atentados terroristas
contra Israel. Isso aconteceu principalmente a partir de 1969, quando Arafat se
tornou o presidente da OLP.
Entretanto, o conflito bélico que provocou as maiores transformações territoriais
na região foi a Guerra dos Seis Dias (5 a 10 de junho de 1967), que novamente
opôs Israel aos países árabes vizinhos. Após vencê-los de forma arrasadora nesta
guerra relâmpago, ampliou significativamente seu território, como mostra o mapa
ao lado. Como se pode observar, Israel não se apropriou de todo o território
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reservado aos palestinos pela ONU: uma parte dele passou ao controle do Egito
(Gaza) e outra, da Jordânia (Cisjordânia), mas o fato é que esse povo ficou sem
Estado, dando início à chamada "questão palestina".
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Os desdobramentos dessa guerra agravaram a tensão entre os Estados árabes e o
Estado de Israel. A partir de então as ações terroristas da OLP também se
intensificaram. Os países árabes perderam vastos territórios; assim, um novo
conflito bélico eclodiu em 6 de outubro de 1973, a Guerra do Yom Kipur (que tem
esse nome porque os árabes atacaram Israel em um dos mais importantes
feriados judaicos, o "Dia do Perdão"). Depois de 20 dias de combates, essa guerra
foi novamente vencida por Israel. Com isso, o novo presidente do Egito, Anuar
Sadat, ao perceber que não poderia vencer o inimigo no campo de batalha, buscou
uma aproximação com os Estados Unidos (até então era aliado da União
Soviética) e um acordo de paz com Israel.
Em 1979, Israel concordou em devolver a península do Sinai ao Egito em troca de
reconhecimento político e de um pacto de não agressão. O acordo foi assinado
pelos representantes dos dois países em Camp David, Estados Unidos. Essa
negociação de paz marcou, pela primeira vez, o reconhecimento de Israel por
parte de um governo árabe, além de quebrar a coalizão que até então havia lutado
contra o Estado judeu. Esse fato levou ao assassinato de Anuar Sadat, em 1981,
durante uma parada militar no Cairo, por grupos extremistas que não aceitavam
negociar com os israelenses.
Em 1982, Israel invadiu o Líbano para expulsar os guerrilheiros da OLP,que
utilizavam o território do país vizinho como base. Depois de um acordo, a OLP
transferiu seu quartel-general para Tunis (Tunísia). Entretanto, Israel não se
retirou integralmente do território libanês e manteve ocupada uma estreita faixa
no sul do país para proteger sua fronteira norte.
Desde o fim dos anos 1980, a OLP abdicou da luta armada e do terrorismo e se
tornou uma organização política empenhada na construção do Estado Palestino.
Isso favoreceu novas rodadas de negociações.
Em 1993, foram iniciadas as negociações de paz entre o Estado de Israel e a OLP,
com a assinatura dos acordos de Oslo (Noruega), que culminaram no
reconhecimento recíproco e no início do processo de devolução aos palestinos da
maior parte da Faixa de Gaza e de diversas cidades da Cisjordânia. Ao mesmo
tempo, foi criada, sob a presidência de Yasser Arafat, a Autoridade Nacional
Palestina (ANP), um embrião do futuro Estado Palestino, para administrar esses
territórios.

Página 3
com Prof. Giba

No lugar da OLP foi organizada uma guerrilha apoiada pelo Irã e pela Síria, o Hezbollah, que
passou a atacar soldados israelenses que patrulhavam a região e o norte de Israel. Em 2002,
Israel se retirou do Líbano, mas o Hezbollah continuou atuante em território libanês e, em
2011,com a eclosão da guerra na Síria, passou a apoiar o governo de Bashar al-Assad. Na foto,
membros do Hezbollah carregam caixão de militante morto na Guerra da Síria, em funeral
ocorrido na cidade de Chaat, Vale de Bekaa (Líbano), em 2014.

Em 1994, a Jordânia também reconheceu o Estado de Israel, firmando um acordo
de utilização conjunta das águas do rio Jordão (em 2013, ainda permanecia
pendente um acordo sobre as colinas de Golã, que pertenciam à Síria até serem
ocupadas por Israel na Guerra dos Seis Dias).
Em 2000, Israel ofereceu à ANP o controle integral de Gaza e de 90% da
Cisjordânia, mas não aceitou que a capital do futuro Estado Palestino fosse em
Jerusalém oriental nem o retorno dos refugiados que vivem nos países vizinhos,
como pleiteavam os palestinos. A ANP recusou a oferta e o governo israelense
retomou a instalação de colônias na Cisjordânia para inviabilizar a devolução
desse território, como tinha sido acordado. Em consequência, intensificaram-se as
ações terroristas dos grupos Hamas, Jihad Islâmica e Brigadas dos Mártires de AIAqsa (vinculado à Fatah), que passaram a cometer ataques suicidas em território
israelense. Em resposta, o governo israelense iniciou a construção de uma cerca
de segurança, isolando comunidades judaicas e palestinas. Em 2004, após a morte
de Arafat, ainda houve tentativas de retomada das negociações, porém,
frustradas.
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Em 2005, Israel iniciou a retirada unilateral das colônias judaicas da Faixa de Gaza
(8 mil colonos vivendo em meio a 1,2 milhão de palestinos), transferindo
integralmente esse território para o controle da Autoridade Nacional Palestina.
Entretanto, ao mesmo tempo em que desocupava Gaza, Israel expandia
assentamentos de colonos judeus na Cisjordânia e ampliava a cerca de segurança,
com a justificativa de impedir a entrada de terroristas palestinos. Embora o
governo israelense defenda que essa barreira é uma proteção temporária, os
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palestinos temem que ela acabe definindo o limite entre o Estado de Israel e o
futuro Estado Palestino, a cerca abrange 7% de territórios da Cisjordânia
ocupados por colônias judaicas e reivindicados pelos palestinos para a
constituição de seu futuro Estado.
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Do lado de Israel, há os setores da direita, do partido Likud e principalmente dos
partidos ortodoxos, que abrigam fundamentalistas religiosos, contrários a
qualquer concessão aos palestinos. Esses setores da sociedade israelense
acreditam que a "terra santa", a "terra prometida", pertence exclusivamente ao
povo judeu. São contrários, por exemplo, à retirada dos colonos que vivem em
Gaza e na Cisjordânia, portanto, em territórios já oficialmente devolvidos por
Israel aos palestinos.

Além disso, a capacidade militar israelense é muito superior à dos palestinos, e a
retaliação às agressões de militantes dos grupos palestinos quase sempre fere e
mata muito mais civis desse povo. Segundo dados da ONG israelense de direitos
humanos B'Tselem (expressão em hebraico, que significa "à imagem de", também
usada como sinônimo de 'dignidade humana'), de 2000 a 2012, 6614 palestinos
perderam a vida nesses conflitos, contra 1097 israelenses (veja a tabela a seguir).
Entre a população palestina, 21% dessas mortes ocorreram durante os ataques de
Israel contra Gaza, ocorridos na virada de 2008 para 2009, durante a operação
Cast Lead (em inglês, que significa 'chumbo fundido').
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Outro fato que dificulta a vida da população palestina nos territórios ocupados é
o controle de sua circulação pelas forças de segurança de Israel. O deslocamento
entre Gaza e a Cisjordânia passa pelo território do Estado judeu, e boa parte da
população palestina trabalha em empresas israelenses. Assim, os palestinos, ao
entrarem em território israelense ou passarem por alguma barreira montada na
Cisjordânia ou em Gaza, têm de enfrentar longas filas e apresentar documentos, o
que torna seu cotidiano sofrido e humilhante.
A "questão palestina", isto é, a histórica
luta desse povo pela criação de seu
Estado nacional, até 2014 não foi
resolvida, e como consequência milhões
de palestinos continuavam vivendo
espalhados por vários países do Oriente
Médio. Como mostra o gráfico ao lado, há
mais de 5 milhões de refugiados
palestinos que vivem em Gaza e
Cisjordânia e em países árabes vizinhos,
com destaque para a Jordânia.
Entretanto, em uma conquista simbólica e
politicamente importante, em novembro
de 2012 a Assembleia Geral da ONU
elevou a Autoridade Palestina à condição
de Estado observador não membro. Em
uma votação em que obtiveram 138 votos a favor (inclusive o do Brasil) e oito
contra (entre os quais Israel e Estados Unidos), os palestinos tiveram seu status
político elevado nas Nações Unidas: a Palestina agora está em estágio que
antecede o reconhecimento como Estado independente de fato e membro pleno
da Organização. Os palestinos não têm direito a voto na Assembleia Geral, mas
esperam que esse novo status Ihes dê mais força nas negociações com Israel e
maior participação nas agências da ONU.
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TESTES
1. (ENEM) A figura apresenta as fronteiras entre os países envolvidos na Questão
Palestina e um corte, no mapa, da área indicada.

Com base na análise dessa figura e considerando o conflito entre árabes e
israelenses, pode-se afirmar que, para Israel, é importante manter ocupada a área
litigiosa por tratar-se de uma região
a) de planície, propícia à atividade agropecuária.
b) estratégica, dado que abrange as duas margens do rio Jordão.
c) habitada, majoritariamente, por colônias israelenses.
d) que garante a hegemonia israelense sobre o mar Mediterrâneo.
e) estrategicamente situada devido ao relevo e aos recursos hídricos.
2. (ENEM) Em 1947, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou um plano
de partilha da Palestina que previa a criação de dois Estados: um judeu e outro
palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre
Israel e países árabes. A segunda guerra (Suez, 1956) decorreu da decisão egípcia
de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-franceses e israelenses.
Vitorioso, Israel passou a controlar a Península do Sinai. O terceiro conflito árabeisraelense (1967) ficou conhecido como Guerra dos Seis Dias, tal a rapidez da
vitória de Israel. Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o
Yom Kippur (Dia do Perdão), forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel,
que revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o
cessar-fogo, concluído em 22 de outubro.
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A partir do texto acima, assinale a opção correta.
a) A primeira guerra árabe-israelense foi determinada pela ação bélica de
tradicionais potências europeias no Oriente Médio.
b) Na segunda metade dos anos 1960, quando explodiu a terceira guerra árabeisraelense, Israel obteve rápida vitória.
c) A guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir de decisão da
ONU, foi oficialmente instalado o Estado de Israel.
d) A ação dos governos de Washington e de Moscou foi decisiva para o cessarfogo que pôs fim ao primeiro conflito árabe-israelense.
e) Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões
territoriais tal como
estabelecido pela resolução de 1947 aprovada pela ONU.
3. (ENEM) Um gigante da indústria da internet, em gesto simbólico, mudou o
tratamento que conferia à sua página palestina. O site de buscas alterou sua
página quando acessada da Cisjordânia. Em vez de “territórios palestinos”, a
empresa escreve agora “Palestina” logo abaixo do logotipo.
Bercito, D. Google muda tratamento de territórios palestinos. Folha de S. Paulo, 4
maio 2013 (adaptado).
O gesto simbólico sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos
significa o
a) surgimento de um país binacional.
b) fortalecimento de movimentos antissemitas.
c) esvaziamento de assentamentos judaicos.
d) reconhecimento de uma autoridade jurídica.
e) estabelecimento de fronteiras nacionais.
4. (PUC-MG) Leia atentamente o texto a seguir, de Moacyr Scliar.
"O nascimento do sionismo político coincidiu, não por acaso, com a ascensão do
nacionalismo, com o surgimento de modernas nações-estado, como Itália e Alemanha, e
com o início das lutas contra o colonialismo. Mas o movimento sofreu uma brusca
inflexão. [...] Então, sobreveio o Holocausto. As revelações sobre o massacre de judeus
deram dramática legitimidade ao movimento sionista e reivindicação de um território.
A fundação de Israel deveria ser decidida pela recém-criada Organização das Nações
Unidas. EUA e URSS apoiavam a partilha da Palestina e a criação de dois Estados – um
árabe, outro judeu.
Com as superpotências coincidindo em seus pontos de vista, não foi difícil para a
Assembleia Geral da ONU aprovar, em novembro de 1947, a divisão da Terra Santa. O
projeto foi rejeitado pelos representantes dos países árabes. Mas os judeus, liderados
por David Ben-Gurion, levaram a proposta adiante. Quase seis meses depois, 14 de
maio de 1948, proclamaram a independência. Imediatamente estourou o conflito
bélico, vencido pelos israelenses. Outros conflitos vieram, notadamente a Guerra dos
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Seis Dias. Israel consolidou-se como potência militar. Desde então, trava-se uma luta
amarga e desumana entre israelenses e palestinos, que, ao longo dessas décadas,
acabaram por forjar uma identidade nacional."
SCLIAR, Moacyr. A criação de Israel: uma data para não ser esquecida. Revista Aventuras na
História. Disponível em http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/criacao-israeldata-nao-ser-esquecida-435375.shtml

A partilha da Palestina está completando 60 anos. Tendo em vista a partilha e
seus impactos, a base para a criação do Estado de Israel foi assentada:
a) na existência de um Estado judaico sob aprovação dos países árabes.
b) na legitimação pela força comprovada pela sequência de conflitos e guerras.
c) na possibilidade da existência de uma maioria judaica num território.
d) na ideologia sionista, que defendia a entrada dos judeus na Palestina sob
domínio inglês.
5. Leia abaixo o trecho de um texto de Maurício Tragtenberg:
“Os únicos precedentes paralelos são as Cruzadas e os emigrados que fundam os
EUA. Nos futuros Estados-Nação não estava previsto um lugar para os judeus.
Eles eram “diferentes”. Mais e mais a deixar de largar tudo e construir um “lar
nacional” animava os judeus. Todos esses movimentos nacionais tinham uma
matriz comum: voltados ao passado, cada povo cuidava de inventar um passado
nacional glorioso pretendendo marcar por sua existência o retorno a uma “idade
de ouro”.
No trecho acima, é possível perceber os motivos que animaram setores da
população judaica a criarem um “lar nacional”. O principal movimento político que
impulsionou a criação do Estado de Israel foi:
a) o socialismo, liderado por Victor Klemperer.
b) o marxismo, liderado por Walter Benjamin.
c) o nazismo, liderado por Adolf Hitler.
d) o sionismo, liderado por Theodor Herzl.
e) o fascismo, liderado por Ariel Sharon.

Gabarito:
1. e / 2. b / 3. d / 4. c / 5. d
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