
Países Árabes, Israel e 
Palestina



•Eliminação da organização político-territorial dos hebreus
•Dispersão de hebreus da palestina

Cuidado com a expressão “expulsão”!
•Ideologia: “uma terra sem povo para 
um povo sem terra”

Criação de um lar nacional judaico
•Um estado para os judeus

•Raiz laica do movimento

Anos 70 d.C. Diáspora

Final do séc. XIX
Sionismo: migração de 
judeus para palestina



Império Turco-Otomano

1916 : Acordo Sykes-Picot
•Partilha da Palestina: França 
e Reino Unido

1914

Declaração de Balfour - 1917
O governo de Sua Majestade encara 
favoravelmente o estabelecimento, 
na Palestina, de um Lar Nacional 
para o Povo Judeu, e empregará 
todos os seus esforços no sentido de 
facilitar a realização desse objetivo, 
entendendo-se claramente que nada 
será feito que possa atentar contra 
os direitos civis e religiosos das 
coletividades não-judaicas existentes 
na Palestina, nem contra os direitos e 
o estatuto político de que gozam os 
judeus em qualquer outro país.



Resolução do CS-ONU 1947
•Estado para os judeus
•Estado para os palestinos

Rejeição dos países árabes

Guerra: Israel x Países Árabes



Resultado da “Guerra de 
Independência” ou “Nakba”



1964 – OLP
• Criação: países árabes e 

palestinos
– Instrumentalizada pelos 

países árabes contra Israel

• Objetivo
– Criação do Estado da 

Palestina
– Ações armadas contra Israel
– Financiamento: países 

árabes

• Anos 1970
– Reconhecimento da 

OLP como grupo 
político dos palestinos 
pela ONU



Pressão sobre o Egito: Suez

•Fronteira de defesa contra a Síria
•Acesso à água

•Acesso à água
•Controle contra a OLP
•JERUSALÉM

Controle contra a OLP

1967 – Guerra dos Seis Dias



Guerra do 
Yom Kippur

• Ataque árabe
• Vitória israelense

• Crises do petróleo

• Aproximação da 
diplomacia americana 
com os países árabes
– Tendência de isolamento 

da OLP

Última grande guerra entre 
países árabes e Israel



Ex-liderança árabe anti-Israel
•Aumento das fraturas entre os árabes
•Assassinato de Sadat

1979 – Acordo de 
Camp David

Israel

Devolução 
do Sinai 

Egito

Reconhecimento 
de Israel

Anwar Al 
Sadat

Menachem 
Begin

Jimmy Carter



Anos 1980

• Palestinos
– Maus-tratos
– Isolamento frente aos 

países árabes
– Inoperância da OLP

Intifada

Revolta com participação 
massiva e indiscriminada 
palestina



Anos 1980-90
• Arrefecimento e fim 

da Guerra Fria

• Pressão internacional 
sobre 
– RSA – apartheid
– Israel-Palestina

e

Yitzhak Rabin Yasser Arafat

Bill Clinton



ANP

Partido 
Trabalhista

Fatah

Anos 1990: acordos de Oslo

Israel

•Reconhecimento dos 
palestinos (ANP)
•Autonomia total 
palestina em Gaza e 
parcial na Cisjordânia

OLP

•Reconhecimento de 
Israel como Estado



Partido Likud
•Extrema direita

Divisão político-territorial
•Fatah: Cisjordânia
•Hamas: Gaza

ANP

Anos 2000: crise

Israel

•Reconhecimento dos 
palestinos (ANP)
•Autonomia total 
palestina em Gaza e 
parcial na Cisjordânia

•Reconhecimento de 
Israel como Estado



Pressão contrária
•EUA
•Israel Alegação de o 

Hamas ser um 
grupo terrorista

Iniciativa de divisão, 
enfraquecimento e isolamento dos 
palestinos no processo político
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