
O CONFLITO ÁRABE - ISRAELÍ

1 -  Por que este país tan   pequeno é tan importante?  

A situación xeográfica de Israel  é estratéxica para manter o equilibrio de forzas en 
Oriente Medio. Tamén está en xogo o control das reservas petrolíferas de Oriente Medio.

Israel  tivo  sempre  o  apoio  de  Estados  Unidos  porque  a  minoría  xudía  é  moi 
importante neste país (banqueiros, médicos, empresarios, intelectuais, artistas...)  

2 - Por que é un conflito tan   longo no tempo?  

Porque existen dúas posturas moi enfrontadas na que entran en xogo relixións e 
formas de vida distintas, a dos musulmáns e a dos xudeus:

– A opinión dun colono xudío: “ Dios ha fijado a cada nación un meta. La meta de 
los judíos es reconstruír el país que perdimos. Esta tierra nos la dió Dios e Israel no 
podría cumplir su misión si no la reocúparamos toda, incluyendo Samaría, Judea y 
Gaza. Puede que no ocurra de inmediato, pero tarde o temprano ocurrirá”.

– O  que  opina  un  extremista  islámico:  “Palestina  será  una  república  islámica 
donde los cristianos y judíos serán tolerados a condición de que acepten vivir bajo 
los preceptos del Corán”.

E porque se entrou na chamada  “espiral da violencia” ca existencia de moitos 
grupos terroristas que optan pola violencia para resolver os seus conflitos:

– “Hamas”. É un grupo islámico radical que promove o terrorismo ó mesmo tempo 
que ofrece servizos sociais á comunidade musulmá. Naceu en 1987 ca 1ª Intifada.  
Está composto de dous  grupos,  un ala política e un ala militar.  As súas forzas 
militares están entre 200 e 300 membros. O seu obxectivo é destruír Israel e crear 
un  estado  islámico  en  todo  o  territorio.  Introduciu  os  suicidios  terroristas  con 
bombas en 1992.

– Brigadas de mártires de Al-Aqsa. É un subgrupo radical da OLP. Calculase que 
conta cuns 1000 membros e a el se lle Atribúen o 70% dos ataques contra Israel.

– Jihad islámica. É un grupo moi radical relacionado co Hamas. Céntrase en atacar 
Israel co financiamento de Irán. Ten menos de 100 membros e organizan atentados 
suicidas.  O seu obxectivo é eliminar  a  Israel  e  impoñer un Estado islámico en 
Palestina. 

– Hizballah.  É unha milicia fundamentalista  chiíta que xurdiu no sur do Líbano en 
1982  para  combater  a  ocupación  israelí.  Actualmente  é  un  partido  político  no 
Líbano que apoia ós palestinos.  Ten 800 soldados activos,  2000 reservas e está 
ben  armado. O seu obxectivo é crear un Estado islámico no Líbano, destruír Israel 
e declarar Xerusalén para o Islam.
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3 -  Que circunstancias   favoreceron a creación do Estado de   
Israel? 

3.1 - A súa historia de dispersión (diáspora) e persecución:  

Os xudíos foron expulsados de Israel polos romanos a finais do século III despois 
de Cristo por sublevarse contra eles. O seu país pasou a chamarse Palestina.

A partir  de entón foron un pobo  sen terra dispersados por todo o mundo. A esta 
situación chamáronlle diáspora.

Pero mantiveron a súa relixión  e a súa identidade e situáronse ben: banqueiros, 
empresarios,  intelectuais...(  Woody  Alen,  Calvin  Klein,  Marx,  Einstein,  Freud,  Kafka, 
Spilberg...).

Na  idade  Media  foron  vítimas  de  persecucións  e  expulsións (  en  España 
expulsáronnos en 1492)  que continuaron ata tempos recentes.  As persecucións foron 
especialmente importantes en Europa do Leste ( chamáronlle “progoms”).  

Despois da 1ªGM Palestina queda baixo protectorado británico. Inglaterra déixalle, 
ós xudeus que queiran, volver a Palestina e moitos xudeus aportan fondos para  mercar 
terras e facer escolas e hospitais en Israel.  Pero isto xera enfrontamentos ca poboación 
que xa estaba alí e que era musulmá desde a expansión do imperio islámico (século VIII  
despois de Cristo) transformado despois en imperio turco. 

 Despois da 2ªGM  a ONU  aproba, o   29 de novembro de 1947,  a partición do 
territorio en dúas zonas: unha israelí e outra palestina. A proposta foi apoiada por Estados 
Unidos e Inglaterra. O 14 de maio de 1948 proclámase o Estado de Israel. 

4 - Os conflitos armados entre israelitas e palestinos.  

4.1 - O inicio da 1ª guerra   (maio de 1948)  

A proclamación do Estado de Israel provoca a intervención na zona dos exércitos de 
Exipto, Irak, Líbano, Siria e Xordania. Palestina perde todos os seus territorios e 600.000 
palestinos escapan ós países limítrofes.

Gaza e Cisxordania que foran as terras que a ONU lle dera ós palestinos pasaron a 
estar controladas por Exipto (Gaza) e por Xordania (Cisxordania). Israel pasou a ocupar o 
resto dos territorios da antiga Palestina.

Neste momento a inmigración de xudeus de todo o mundo permitiulle a Israel crear 
un exército profesional.

4.2 - A guerra do Canal de   Suez (1956)  

En 1956 a nacionalización do canal de Suez por parte de Exipto foi o desencadéante 
da guerra que enfrontou a Francia, Gran Bretaña e Israel contra Exipto, xa que os países 
europeos deixaban de recibir os beneficios da explotación do canal e de controlar a zona.

Ó mesmo tempo, Exipto cerroulle a única saída de Israel ó Mar Vermello.  Israel 
considerouno unha agresión e estalou a guerra entre eles. 
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Como consecuencia Israel invade toda a península do Sinaí que era de Exipto. A 
ONU intervén e Israel abandona o Sinaí.

4.3 - A Guerra dos Seis Días   (1967)  

Esta guerra foi unha operación lóstrego na que os israelís ocuparon o Sinaí, a franxa 
de Gaza, a Cisxordania, e os Altos do Golán. 

Este feito provocou unha crise internacional, na que a URSS ameaza con intervir  
directamente en apoio dos árabes, e un aumento da actividade terrorista palestina.

A actividade terrorista palestina é tan importante que ameaza ó goberno de Xordania 
polo cal o rei Hussein de Xordania decide expulsar ós palestinos do seu territorio.

4.4 - A guerra do Yom Kippur ou de Ramaán (1973).  

En 1973 Exipto e Siria lanzan un ataque sorpresa para recuperar o Sinaí e os altos  
do Golán,  mentres que en Israel  se celebra unha das principais  festas do calendario  
xudeu.

Pero  os  xudeus  reaccionaron  rapidamente  e  nin  os  sirios  nin  os  exipcios 
conseguiron os seus obxetivos. 

4.5 - A guerra do Líbano (1982).  

Despois  da  guerra  do  Yom  Kipur  Israel  fixou  os  seus  intereses  en  expulsar  ós 
palestinos do Líbano que efectuaban incursións guerrilleiras no norte de Israel. 

A súa presenza era tamén incómoda para o Líbano xa que moitas veces pasaban 
por riba das autoridades libanesas. 

Parte do exército libanés, de relixión cristiá, ponse de parte dos israelitas e  Israel  
dálle o control da zona sur do Líbano.

Como  consecuencia  desta  guerra  o  Líbano  quedou  desintegrado,  e  a  OLP 
(Organización para a Liberación de Palestina fundada en 1964), queda dividida xa que os 
sectores máis radicais adquiren máis forza.

En 1983 Israel e o Líbano firman un acordo no que o Líbano se compromete a non 
dar asilo a grupos terroristas palestinos armados.

4.6 - 1987: 1ª Intifada  

En decembro de 1987 empeza a “Intifada” na que mozos palestinos enfróntanse con 
pedras ó exército israelí en protesta pola ocupación de Gaza e Cisxordania. O resultado é 
de 20.000 mortos e feridos.

En abril de 1988 Israel asasina  ó número dous da OLP en Túnez.  Os extremistas 
palestinos responden asasinando ó ministro de turismo israelí e desencadean unha cadea 
de atentados que deixan 26 mortos e 200 feridos. 

Como resposta Israel  bombardea Gaza e Cisjordania e rompe os contactos con 
Arafat, que era o líder da OLP.

4.7 - 2000: 2ª Intifada.  
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Prodúcese  cando  Ariel  Sharon,  primeiro  ministro  israelí,  visita  a  Explanada  das 
Mesquitas. 

A represión das tropas israelís provoca unha condena da ONU. 

4.8 - 2001: Israel négase a negociar con Palestina.  

Ariel  Sharon anuncia  que  non  vai  a  cumprir   os  acordos  de  paz   e  négase  a 
desmantelar as colonias xudías nos territorios palestinos. 

4.9 - 2006: vitoria de Hamas nos territorios palestinos, a organización   
terrorista da OLP.

Estados Unidos e Europa consideranna unha organización terrorista. O líder da OLP, 
Al Fatah, non recoñece a derrota fronte a Hamas. 

Debido a estas dúas circunstancias a comunidade internacional impuxo un bloqueo 
económico ó novo goberno de Hamas. No 2007 o goberno palestino ilegaliza Hamas. 

4.10 - 2008: Ataque a Gaza de   Israel  

5 - Existe solución para este conflito:  

5.1 - Que queren os   palestinos?  

Que Israel lles permita un  Estado independente e autónomo e garantías para que 
Palestina poida desenvolverse economicamente.

Que salgan as forzas de Israel dos territorios ocupados en 1967 (península do Sinaí, 
franxa  de  Cisxordania,  Xerusalén  Este,  e  Altos  do  Golan)  e  que   desmantelen  os 
asentamentos de máis de 200.000 xudeus nestes territorios.

Que quede baixo o seu mandato a zona leste de Xerusalén xa que este é o barrio 
musulmán.

Que volvan os refuxiados palestinos que están noutros países árabes, sobre todo en 
Xordania e o Líbano. 

5.2 - Que queren os israelís?  

Que  paren  os  atentados  contra  a  poboación  civil  xudía  e  que  acepten  os 
asentamentos xudeus nos territorios ocupados.

Que os palestinos recoñezan o Estado de Israel.

Que os palestinos se olviden dos seus refuxiados noutros países.

Asegurar as súas fronteiras.  
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