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OBJECTIUS 
 
La idea central d’aquest treball gira entorn de l’anàlisi i, conseqüentment, de l’estudi del              

conflicte araboisraelià, comunament conegut com la pugna palestina, que té lloc al Pròxim             

Orient. 

 

D’altra banda, i arran dels coneixements obtinguts a partir de les primeres parts que              

engloben aquest treball, es busca la manera més òptima i humanitària amb la qual              

aconseguir redactar una proposta de pla de pau. 

 

Així és que, per tal d’assolir aquests propòsits, se’n deriven uns altres que, tot i ésser més                 

senzills, resulten necessaris per tal de desenvolupar els dos principals de la manera més              

encertada possible. Són els següents: 

 

1. Especificar i delimitar l’origen del conflicte per tal de conèixer-ne la història i poder              

entendre’n l’evolució. 

 

2. Estudiar el perquè de l’aparició de la lluita armada paramilitar i, posteriorment,            

militar, i realitzar una anàlisi de les accions que n’han derivat. 

 

3. Entendre l’externalització del conflicte modern i la utilitat d’aquesta. 

 

4. Comprendre el valor real de les Resolucions de les Nacions Unides i de la resta               

d’acords internacionals en relació amb aquesta confrontació. 

 

5. Obtenir els coneixements necessaris per tal de poder redactar una proposta de pla             

de pau raonable.  
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INTRODUCCIÓ 
 
Per poder parlar sobre quelcom, primer és necessari entendre-ho, i més encara quan es fa               

referència a una disputa de caràcter ancestral que involucra dues nacions envoltades            

permanentment de conflictes.  

 

Aquest cas és, molt probablement, el més crític del Pròxim Orient, ja que implica diversos               

àmbits. Fins i tot, les seues repercussions podrien afectar altres nacions externes, podent             

arribar a repercutir de manera mundial en l’economia i l'estabilitat política, i ésser el              

detonant d’un nou conflicte en el qual s’hi veurien implicades potències mundials dels tres              

grans continents. Amb aquest treball es pretén buscar i analitzar, d’una manera objectiva,             

tots els aspectes involucrats en el conflicte araboisraelià, així com plantejar-ne una possible             

solució amb la pau i la humanitat com a estàndards.  

 

Convé ressaltar que, les notícies publicades al món occidental, on sovint hi manca             

l’objectivitat, ens mostren imatges i relats força contradictoris amb altres informacions. De            

ben segur que, aquest aspecte, ha estat un dels que més pes ha tingut a l’hora de                 

motivar-me a escollir aquest tema tan espinós. L’altre ha estat la curiositat de saber fins a                

quin punt les religions són parts implicades en aquesta pugna. 

 

Així doncs, aquest treball és el resultat de la combinació de dues metodologies que,              

posteriorment i de manera conjunta, han facilitat el compliment dels objectius prèviament            

plantejats. 

 

D’una banda, ha estat necessari realitzar una anàlisi a fons del tema en qüestió per tal de,                 

tal i com ja he dit, entendre’l. D’altra banda, en aquest treball es proposa una nova solució                 

pròpia per aquest conflicte. 

 

Per aquest fet, aquest treball queda dividit en tres grans blocs.  

 

El primer, anomenat “De l’origen a la violència”, busca entendre el caràcter ancestral de la               

disputa, analitzant-ne els fonaments religiosos en què es basa el poble jueu a l’hora de               

reclamar la regió com a pròpia. Partint d’aquesta base bíblica, s’avança en el temps fins               

arribar a l’època moderna del conflicte. A partir d’aquest punt, s’intenta clarificar certs             

aspectes que, d’alguna manera, resulten claus per comprendre la disputa.  
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Altrament, tracta la Declaració d’Independència d’Israel i els conflictes bèl·lics que en            

deriven, posant-los en context amb altres pugnes prèvies a aquest moment decisiu de la              

part més moderna del conflicte. 

 

El següent bloc rep el nom de “La via diplomàtica”. Aquest és una anàlisi d’un gran nombre                 

d’acords relacionats amb el conflicte. Per consegüent, queda dividit en tres parts de             

dimensions més petites.  

 

Comença tractant de manera explícita vint-i-sis Resolucions de les Nacions Unides que            

tenen especial importància en l’evolució de la situació estudiada en aquest treball. D’altra             

banda, també tracta quatre acords de caràcter internacional en els quals no hi ha implicació               

directa per part de l’ONU. Conclou amb la proposta pròpia d’un possible pla de pau               

raonable. 

 

El tercer, l’últim bloc, és un recull d’algunes entrevistes i converses, que he pogut tenir amb                

personatges que, o bé per la seua condició religiosa o bé per algun altre factor extern,                

poden ésser considerats com entesos en la problemàtica. El fet de conèixer aquestes             

opinions, vivències i, fins i tot, reflexions personals, m’ha estat de gran ajut per tal               

d’aprofundir en certs aspectes poc coneguts, així com en la redacció de la proposta pròpia               

de pla de pau. 
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1.1.   L’estima jueu cap a l’anomenada terra promesa 
 
Els principis de qualsevol cosa acostumen a ésser quelcom indispensable a l’hora            

d’analitzar el tema a tractar, però què passa quan aquests són d’un caràcter ancestral i gran                

part de la documentació manca d’objectivitat? 

 

Per arribar a les arrels del conflicte araboisraelià actual, cal retrocedir fins l’any 1700 aC               

aproximadament quan, segons el Llibre de l’Èxode , el poble hebreu, el qual havia arribat              1

recentment a Egipte, va ser esclavitzat.  

 

D’ençà fins els voltants del 1300 aC, els hebreus no van oblidar la terra de Canaan, que els                  

hi havia estat promesa per Déu, a qui els hebreus nombraven Jahvè. 

 

Aquesta promesa però, no té cap sentit si no s’entén la figura de Moisès. Aquest personatge                

nasqué en una família hebrea durant una època en que, per evitar l’acompliment d’una              

profecia que deia que l’alliberador del poble hebreu estava a punt de néixer, hi havia l’ordre                

egípcia de matar, llençant al riu, tots els nounats hebreus per evitar-ne així el seu succés.  

 

Davant aquesta situació desagradable per a qualsevol família, Joquèbed tingué una idea:            2

un cop el nadó ja tenia tres mesos de vida, ordenà a la germana de Moisès que col·loqués                  

el nadó en un cistell de vímet i el deixés surant al riu Nil, prop d’on hi havia la filla de Seti I,                       

qui era el faraó en aquell temps. Ella el recollí, i així Moisès no va ser mort. Ordenà a les                    

seues criades que anessin a buscar una dida hebrea per a que en tingués cura. D’aquesta                

manera, la mare de Moisés, qui fou la dida escollida, va poder criar-lo, tot i que ningú sabia                  

que era la veritable mare del nen. Quan Moisès va créixer, va ser entregat a la filla del faraó,                   

qui l’havia recollit del Nil. És en aquest moment quan se’l nombrà Moisès .  3 4

 

Quan ja era gran, un dia va veure un egipci que pegava a un dels seus germans hebreus.                  

En veure que no hi havia ningú més a prop, va matar l’egipci i l’enterrà sota la sorra. Però                   

1 La traducció literal és sortida, i narra com el poble hebreu fuig de l’esclavatge que patia en les terres 
egípcies. Es tracta del segon llibre del Pentateuc, i per tant, també ho és de la Torà i de la Bíblia. Pel 
que fa al seu autor, es considera que n’és Moisès, adaptació al català del nom hebreu מֶֹׁשה, tot i que 
hi ha una altra afirmació que defensa que es tracta d’un recull de diversos textos d’autors varis.  
2 Variant de la nomenclatura original hebrea יֹוֶכֶבד בת-ֵלִוי. Fou la mare de Moisès.  
3 En hebreu, el verb que significa “treure” és maixà, i Moisès és, en hebreu, Moixè. És per això que va 
ser nombrat així: aquell tret de l’aigua.  
4 Extret d’Èxode 2:1-10. 
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aquesta acció no va sortir tal i com l’havia planejada, ja que el faraó va assabentar-se                

d’aquella mort i ordenà la mort de Moisès, qui va fugir a Madian .  5 6

 

Estant Moisès al desert exiliat, va casar-se i tingué un fill. Durant aquest temps, els israelites                

recordaven l’aliança que Déu havia fet amb Abraham, Isaac i Jacob, i Déu també se’n va                

recordar.  7

 

Mentre pasturava el ramat de la família pairal de la seua dona, d’una bardissa en flames                

sentí una veu que el cridava. És d’aquesta manera com Déu cridà Moisès i va confiar-li la                 

missió de treure els israelites de l’opressió d’Egipte per portar-los al país dels cananeus, els               

hitites, els amorreus, els perizites, els hivites i els jebuseus que, tal i com queda nombrat en                 

el llibre de l’Èxode, és un país que regalima llet i mel, donant a entendre que és un bon lloc                    

on els israelites poden assentar-se i on no els mancarà res.  

 

Sabent que tenia allò encomanat, va trobar-se amb Aaron , car Moisès ho havia suplicat, ja               8

que tenia dificultats per parlar. Un cop van trobar-se, van anar a buscar el faraó i li digueren                  

allò que els hi havia estat dit: “Això diu el Senyor, Déu d’Israel: Deixa sortir el meu poble                  

perquè celebri al desert una festa en honor meu.”  9

 

Ramsès II, qui ja havia estat nombrat faraó succeint així el seu pare, no va veure perillar                 

l’estabilitat dels seus dominis. Per entendre la situació, cal situar-nos en l’antic Egipte, i              

comprendre que la religió i les cultures faraòniques es basaven en diverses divinitats, sent              

el faraó una d’elles. Així doncs, el faraó no tingué por de l’advertència de Moisès i, fins i tot,                   

va endurir les condicions del poble hebreu, negant doncs un possible acord de llibertat. 

 

Novament, els dos germans van tornar a retrobar-se amb el faraó i li comunicaren tot allò                

que els hi havia estat encomanat. Però tot i repetir l’advertiment al faraó, aquest va ignorar                10

altra vegada la petició de Moisès i Aaron d’alliberar els israelites.  

 

És en aquest punt quan van fer-se efectives les Deu Plagues d’Egipte. Per entendre-les, cal               

pensar en una divinitat castigadora, que materialitzà la seua ira vers els egipcis. Aquesta              

5 Regió ubicada al nord-est de la península de Sinaí. 
6 Extret d’Èxode 2:11-15. 
7 Escrit en Èxode 2:23-24. 
8 Adaptació a la llengua catalana del nom originari hebreu ַאֲהרֹן בן-ַעְמָרם. 
9 Èxode 5:1. 
10 Veure Moisès i Aaron davant el faraó, en el capítol 5 del Llibre de l’Èxode. 
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imatge de la divinitat és la que trobem en la Torà, així com en certes parts de l’Antic                  

Testament. 

 

Les Deu Plagues són, doncs, les deu mostres d’ira de Déu vers el cap del poble egipci, el                  

faraó. Dit d’una altra manera, són càstigs divins enviats a Egipte atès que, aquesta nació,               

privava de llibertat als israelites, els qui tenien una aliança amb Déu. 

 

Així doncs, cada vegada que el faraó negava alliberar els israelites, una plaga en mans de                

Moisès i Aaron queia sobre Egipte. La primera fou l’aigua transformada en sang , la qual va                11

convertir l’aigua del Nil en sang, fet que va provocar la mort dels seus peixos i va abocar als                   

egipcis a cavar pous per tal de poder aconseguir aigua. La segona plaga va ser la de les                  

granotes , les quals van aparèixer en grans quantitats del riu Nil i van escampar-se arreu               12

del país. Seguida d’aquesta, va ocórrer la del mosquits , que convertí la pols en mosquits.               13

La quarta, va ser la dels tàvecs . Tant en aquesta com en l’anterior, el faraó jurà compassió                 14

amb el poble israelita si Moisès parava la plaga, però el faraó en cap dels dos juraments va                  

complir la seua paraula. La cinquena plaga, la pesta , va causar la mort dels ramats egipcis                15

sense afectar els dels israelites. La pròxima va ser la de les úlceres , les qual van afectar                 16

tant a persones com a animals. La setena va ser una pedregada , i va destrossar tota la                 17

vegetació. La de les llagostes va ser la vuitena, i va acabar d’eliminar els fruits i vegetals                 18

que havien sobreviscut a la pedregada. Atès que el faraó continuava privant de llibertat als               

israelites, una altra plaga va aparèixer. Va ser la tenebra , la qual enfosquí per complet               19

Egipte durant tres dies.  

 

La desena i última plaga fou la mort dels primogènits , en la que en una mateixa nit moriren                  20

tots els primogènits egipcis així com les primeres cries dels seus ramats. D’aquesta manera,              

els cortesans del faraó van permetre al poble israelita marxar lliurement amb els seus              

ramats. Així doncs, en alguna data pròxima al 1200 aC, els 600.000 homes israelites,              

acompanyats de les seues famílies, van poder marxar de Ramsès i dirigir-se cap a Sucot .  21

11 Narrat en Èxode 7:14-25. 
12 Narrat en Èxode 7:26-8:15. 
13 Narrat en Èxode 8:12-15. 
14 Narrat en Èxode 8:16-28. 
15 Narrat en Èxode 9:1-7. 
16 Narrat en Èxode 9:8-12. 
17 Narrat en Èxode 9:13-35. 
18 Narrat en Èxode 10:1-20. 
19 Narrat en Èxode 10:21-29. 
20 Narrat en Èxode 11. 
21 Tot i que no pot ser ubicada amb exactitud geogràfica, aquesta regió es trobava prop de la frontera 
oriental d’Egipte. 
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Durant l’eixida, el faraó i els seus ajudants van arrepentir-se d’haver deixat marxar els              

israelites. Així doncs, l’exèrcit faraònic va sortir a recercar el poble que havia estat esclau               

per recuperar-ne el seu control. Però, una vegada més, l’aliança divina feta amb Abraham,              

Isaac i Jacob va fer-se efectiva. Quan els israelites van topar amb el Mar Roig, el Llibre de                  

l’Èxode narra que l’aigua es dividí, permetent així el pas al poble israelita. Però quan les                

tropes egípcies van arribar-hi, l’aigua tornà a la seua posició corrent, atrapant una part de               

l'exèrcit i impedint el pas a la part restant. 

 

Quan Moisès morí, Déu encomanà a Josuè la tasca d’encapçalar el poble israelita, en              22

direcció a Canaan. Aquest profeta va ser qui va vetllar per la continuïtat del compliment de                

la Llei de Moisès i aclarí la formació de les Dotze Tribus d’Israel. 

 

En la resta del seu llibre s’hi narren les conquestes que van dur a terme els israelites per tal                   

d’aconseguir el control de la terra promesa. Canaan estava controlada, en gran part, per              

hitites, arameus i el propi Egipte. També hi havia presents petits grups de shasus . A la                23

vegada que els israelites anaven avançant pel territori, van topar-se amb un altre grup que               

pretenia fer-se amb la costa meridional de Canaan, els filisteus.  

 

En una batalla vers els filisteus, els israelites van arribar a perdre l’Arca, on hi havia els                 

Manaments. Després d’aquest fet, quelcom semblant a les Plagues d’Egipte va ocórrer amb             

aquest poble, i així els israelites van poder recuperar-la.  

 

Globalment, aquesta és la sustentació en la qual es basa, en gran part i des del punt de                  

vista més religiós, tot i que també Sionista en el seu conjunt, el poble actual israelià per                 

defensar-ne l’autonomia.  

22 Variant de la nomenclatura original hebrea .הֹוֻׁשַע El seu significat és “Jahvé és la salvació”,                
entenent Jahvè com el nom amb què els hebreus s'adreçaven a Déu i com, actualment, ho fan els                  
seus descendents, els jueus. El Llibre de Josuè és el primer dels llibres profètics i, per tant, es                  
considerat profeta anterior. En la seua obra explica la continuïtat d’allò relatat en el Llibre de l’Èxode. 
23 Mot d’origen egipci que significa “aquells que es mouen a peu”. Emprat doncs per fer referència a 
les comunitats nòmades presents en la regió. El poble keinita n’és un exemple. 
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1.2.   Judea, província romana 
 
Tot i que no resulta un fet que justifiqui el conflicte modern, cal parlar de Judea per tornar a                   24

demostrar com aquest territori del Pròxim Orient, i d’una manera més concreta els actuals              

Israel i Palestina, ha estat des de fa milers d’anys objecte de disputa. I no tan sols pel                  

control de la major font d’aigua de la zona, el riu Jordà, sinó que també ho és com a                   

connexió comercial entre Orient i Occident, ús que van donar els romans al que fou la                

província romana de Judea . 25

 

Arran d’aquesta situació, tingueren lloc alçaments jueus contra aquest gran imperi. 

 

El primer d’ells, fou la Gran Revolta Jueva que tingué lloc l’any 66. Aquesta, la qual fou                 26

fallida, tingué una durada de set anys. Durant aquest temps, els jueus rebels van              

desenvolupar actuacions força complexes, tot i que no van ésser reeixides. Com a resposta,              

Tit, emperador romà, va donar ordres de saquejar i destruir el Gran Temple de Jerusalem.  

 

La següent fou l’anomenada Guerra de Kitus, la qual començà el 115 i solament durà dos                

anys. Encara que va desenvolupar-se arran de l'expansió romana en el seu conqueriment             

de Mesopotàmia afectant territoris amb presència jueva, també van ser algunes comunitats            

gregues les iniciants d’atacs que anaven, d’igual manera, vers el poble jueu, el qual va               

haver de defensar-se’n. Finalitzà quan Adrià , recentment nombrat emperador, ordenà la           27

reconstrucció del Temple de Jerusalem, fet que va ésser vist com una mostra de respecte               

cap al poble jueu. 

 

La tercera, la Revolta de Bar Kokhebà , va aconseguir la independència de l’Imperi Romà,              28

tot i que tan sols temporalment, ja que al cap d’un any, el territori ja tornava a estar en mans                    

romanes. En conseqüència, Adrià, qui encara n’era l’emperador, va prohibir la pràctica del             

judaisme per tal d’evitar un nou alçament.  

24 Variant del nom que rebé en llengua llatina: Iudæa. 
25 Compresa entre l’any 6 dC i el 135 dC. 
26 Adaptació al català del seu nom en hebreu, המרד הגדול. Literalment vol dir “La Gran Rebel·lió”. 
27 De nom original Publius Aelius Traianus Hadrianus, en llatí. 
28 Durà des del 132 fins el 136. 
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1.3.   Els Àrabs, les Croades i l’Imperi Otomà 
 
Des de l’última revolta jueva remarcable, la Revolta de Bar Kokhebà finalitzada l’any 136, el               

territori havia estat en mans dels romans, tret del període comprès entre els anys 614 i 629                 

que va romandre sota el poder de Pèrsia arran del conqueriment dirigit per l’emperador              

Khosrow Parviz . 29

 

Tot va canviar quan, l’any 634, els àrabs van iniciar una conquesta vers els romans i van                 

sortir-ne victoriosos. D’aquesta etapa cal destacar-ne la construcció de la Cúpula de la             

Roca, un dels temples islàmics més destacables. 

 

Tanmateix, l’any 1096 va tenir lloc la Primera Croada , en la que els cristians van sortir-ne                30

victoriosos, proclamant el Regne de Jerusalem i els anomenats Estats Croats.  

 

Aquest nou regne va perdre el control de Jerusalem l’any 1187, quan Saladí ocupà la               31

ciutat. No gaire més tard, els mamelucs van acabar amb l’última ciutat cristiana que              32

quedava sota control cristià dins del Regne de Jerusalem, Acre. Aquest esdeveniment va             

ésser la fi del Regne. 

 

El 1516, els mamelucs van ser derrotats per l’Imperi Otomà. Convé dir que aquest imperi               

concedí certs privilegis a les comunitats cristianes i jueves que habitaven a la zona. 

 

Durant aquest poder otomà i, d’una manera més concreta, a partir del 1880 , grans grups               33

de jueus es desplaçaven cap a aquest territori, tot i que la comunitat jueva era la més                 

minoritària, essent la musulmana la més gran, seguida, tot i que amb un certa distància, de                

la cristiana. 

 

Però el poder otomà acabà amb la derrota que patí durant la Primera Guerra Mundial. Els                

britànics, els qui van fer-se càrrec de l’anomenada Palestina, van tenir-ne control sota la              

condició de mandat, el Mandat Britànic de Palestina. Aquest repartiment quedà establert en             

els acords de Sykes-Picot , l’any 1916. 34

29 Adaptació al català del nom persa خسرو پرویز. També fou conegut sota el nom de Cosroes II. 
30 Promoguda pel Papa Urbà II, finalitzà l’any 1099. 
31 Adaptació al català d’Al-Màlik an-Nàssir Abu-l-Mudhàffar Salah-ad-Din Yússuf ibn Ayyub. 
32 Soldats esclaus seguidors de l’Islam. Per tant, estaven sota les ordres de dirigents àrabs 
musulmans. 
33 Convé destacar que la primera gran onada va tenir lloc l’any 1882. 
34 També coneguts com l’Acord d’Àsia Menor. 
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1.4.   El Sionisme original 
 
 
El Sionisme pot ser explicat com un corrent ideològic que es basa en el dret que, segons la                  

tradició jueva i la promesa divina transmesa mitjançant el profeta Abraham , té el poble              35

jueu d’establir-se a Israel, terra considerada com el destí promès. 

Aquest moviment presenta doncs un rerefons clarament nacionalista, fixant com a objectiu            

la creació d’una pàtria a la zona descrita en les cites hebrees, tot i que no tal i com es                    

coneix si parlem d’aquest país en l’actualitat, sinó en tota la regió que els sionistes defensen                

sota el nom d’Eretz Yisrael . 36

 

Si ens fixem en les arrels etimològiques del mot sionisme, veiem com clarament l’origen              

deriva de Sió, mateix nom que rep un turó de la zona que, tot i ser considerat turó (de fet                    

n’és) es podria equiparar a la funció que faria una muntanya en terreny europeu, la de tenir                 

visibilitat així com afegir una visió autoritaria i de fortalesa, ja que cal tenir en compte que                 

està rodejat per una immensa esplanada. 

El nom d’aquest mont en hebreu és ציון הר . No va ser fins l’època del regnat del Rei David                   37

que es va adaptar aquest terme per fer referència al conjunt del territori que envolta aquest                

mont. A part, també es va usar per referir-se a la ciutat de Jerusalem, ja que durant el seu                   

regnat , el conjunt del regne en sí va arribar a la seva màxima esplendor, fet que va                 38

comportar un augment de l’anhel de retorn a la terra promesa per part de la comunitat                

hebrea.  

 

Un cop queda ben estructurat aquest objectiu, les vies les quals es proposen per arribar-hi               

són diverses. En aquest sentit, és fàcil agrupar-les totes en tres grans grups. Cal dir però                

que, tot i compartir un objectiu final comú (el retorn a la terra promesa), cada un d’aquests                 

camins ho enfoca d’una manera diferent a la resta, fruit de la pèrdua de l'essència que                

presentava el sentiment inicial d’estima cap aquesta zona geogràfica.  
  

35Queda recollida dins del Pentateuc i la Torà en les següents cites: Gn 12:1-3, 15:18-21; Ex 33:1-3 i 
Dt 1:7. 
36 Variant de la nomenclatura original hebrea ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
37 La traducció en seria Har Tzion. 
38 Durà des de l’any 1003 a.C. fins el 970 a.C. 
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1.5.   El Sionisme polític  
 
Aquesta pràctica del sionisme es centralitza en una disputa geogràfica, un conflicte de             

terres, amb l’objectiu d'obtenir un país exclusiu per a la comunitat jueva sota una única unió                

política i estatal de caràcter jueu. 

 

L'inici d’aquest procés merament polític, tot i que es veu que és el fruit resultant d’una base                 

clarament jueva, té lloc l’any 1897, quan Theodor Herzl va reunir diverses personalitats             

jueves importants per tal de compartir opinions i marcar una ruta conjunta per assolir              

l’objectiu de la creació d'un estat propi.  Però per què el procés ha estat tan complicat? 39

 

Resulta obvi que els diversos impediments han estat generats pel moviment antisemita , el             40

qual queda involucrat en diversos conflictes entre els dos bàndols. Aquestes confrontacions,            

pel que fa al sionisme polític, es veuen reforçades pels partidaris d’aquest moviment polític,              

doncs els hi resulta necessari poder aconseguir com més territori millor. Veuen com una              

necessitat poder-se establir geogràficament sota un país, la diplomàcia del qual quedi            

basada també en polítiques internacionals, doncs ho requereixen com a conseqüència del            

caràcter comercial en què es basa la seva economia, havent de buscar estabilitat política              

que afegiria punts dins els seus propis mercats, com també a nivell internacional. Amb              

l’objectiu d’aconseguir aquesta meta, va adaptar-se en els seus inicis (1880-1890) a les             

característiques pròpies de la resta de moviments nacionalistes europeus d’aquell temps i,            

amb rapidesa, es va estendre des de les zones russes, alemanes i suïsses, on es va                

originar, fins la resta de comunitats jueves repartides globalment. 

  

Malauradament, d’ençà que van ser els propis jueus els perseguits i els qui trobaven              

impediments per poder establir-se en un terreny, la situació s’ha capgirat. Ara són ells els               

qui no estan satisfets amb el seu territori actual, fet que comporta diversos conflictes no tan                

sols regionals, sinó que resulten afectar també fonts potencials, fruit de les aportacions per              

part de països externs al problema original, com els Estats Units d’Amèrica, la Federació              

Russa i la involucració de l’OTAN , com també la de l’ONU. 41

 

39 “L’objectiu del sionisme es crear una casa a Palestina per al poble jueu assegurada pel dret públic”                  
Declaració feta per Avi Shlaim, historiador i expert en relacions internacionals que assistí als              
congressos de Herzl. 
40 Vegeu l’annex 3. 
41 Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, organització intergovernamental caracteritzada per           
l’aliança militar conjunta dels països integrants, en la qual no hi ha cap estat àrab. 
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En conseqüència, la justificació de les implicacions per part del país estatunidenc es veu              

com queda lligada a un fort sentiment imperialista com també nacionalista, unificat per             

pactes econòmics amb rerefons comercial, formant un país que de certa manera té un              

caràcter autoritari i dictatorial que l’aboca en un mar de conflictes. 
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2. ISRAEL, DE NACIÓ A PAÍS 
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2.1.   Introducció 
 

Per arribar a l’origen de la creació de l’Estat d'Israel cal anar fins a les acaballes de la                  

Segona Guerra Mundial , quan part de la comunitat jueva es va marcar com a objectiu               42

l’establiment d’un estat propi i independent . 43

 

Davant aquesta disputa de caràcter ancestral, el 29 de novembre de 1947, l’Organització de              

les Nacions Unides va dur a terme una votació amb la finalitat de poder solucionar d’una                

manera imparcial aquest conflicte, implantant una divisió territorial a fi de permetre la             

creació d’un nou estat per poder acabar de manera definitiva amb el conflicte i les               

desgràcies humanitàries que l’acompanyaven. Així doncs, amb trenta-tres vots a favor           

(entre ells el d’Estats Units d’Amèrica i el de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques,               

dues potències oposades implicades en el conflicte), tretze vots en contra (realitzats per             

països pròxims a la zona fronterera, com ara la República de Turquia, o bé per països de                 

tradició àrab i, per tant, defensors de la conservació de l’Estat Palestí, podent ser              

exemplificats amb la República Islàmica d’Afganistan, Aràbia Saudita, la República Islàmica           

d’Iran, la República de l’Iraq, la República Libanesa i la República Islàmica del Pakistan              

entre d’altres) va ser aprovada la resolució número 181 de l’ONU , la qual va establir la                44

participació de Palestina dins d’un Estat Jueu, deixant en territori internacional Jerusalem i             

Betlem, dues ciutats amb disputes d’un caràcter més concret pel debat religiós.  

 

Aquesta aprovació comporta la creació de l’Estat Jueu, en la qual es preveu que hi               

resideixin gairebé 600.000 jueus conjuntament amb 405.000 àrabs. Pel que fa a la zona que               

no queda modificada, i per tant continua sent territori àrab , el nombre d’habitants àrabs és               45

de 804.000 i de 10.000 el dels jueus. A les dues ciutats previstes com internacionals               

(Jerusalem i Betlem), el nombre d’habitants àrabs i jueus queda força equitatiu, amb             

106.000 àrabs i 100.000 jueus. 

 

 
 

 
 

42 Durà del primer de setembre de l’any 1939 fins el segon de setembre de 1945. 
43 Moviment Sionista aplicat a la pràctica. 
44 Vegeu el punt 2.1. del Bloc II. 
45 Entenent doncs que continua sent territori palestí. 
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2.2.   Un origen envoltat de conflictes 
 

Per entrar en el context de què era aquell territori i la seva formació, cal retrocedir fins                 

l’època de la Primera Guerra Mundial, quan l’onze de desembre de 1917 les forces              

britàniques van entrar sota les ordres del general britànic Edmund Allenby a la capital:              

Jerusalem. En celebrar la seva conquesta va dir: “ara les guerres de les Croades han               

quedat completades”, referint-se a les disputes per part de diverses coalicions per tal de              

conquistar Terra Santa, la qual estava controlada pels musulmans . 46

 

Aquesta conquesta va ésser aprovada per la Societat de Nacions, organisme que concedí al              

país conqueridor la condició de mandat i qui prengué el control de manera oficial el 29 de                 47

setembre de 1923, uns anys més tard de la conquesta. 

 
Al llarg dels trenta anys en què els britànics van tenir autoritat sobre el territori, van requerir                 

prop d’una quarantena de punts forts per tal de poder controlar la nova conquesta així com                

assegurar-la tan internament com externament. Més concretament, l’any 1936, en el que            

van haver-se de protegir de constants revoltes per part del àrabs, els països dels quals               

rodejaven per complet el nou mandat britànic. 

 

Pel que fa als jueus, a esquenes dels britànics, havien estat formant-se amb exèrcits              

clandestins, esperant el moment oportú per iniciar una revolta d’esperit sionista. L’objectiu:            

expulsar els britànics del territori i aconseguir-ne l’autoritat. Una de les organitzacions            

militars secretes més importants va ésser dirigida per David Ben-Gurion , la qual disposava             48

d’una tropa de 32.000 soldats i unes 13.000 armes i que esdevindria clau en l’aixecament               

sionista. 

 
Però a la regió nord del país, els britànics intentaven evitar l’entrada i l’expansió de jueus                

dins del territori que ells encara controlaven, on hi havia una zona costera amb ports               

importants i no volien pas perdre aquell punt estratègic a nivell econòmic i mercantil. 

 

46 El bàndol àrab estava (i està) comprès en la seva gran majoria per integrants musulmans, fet que                  
permet classificar aquell territori com a àrab. 
47 Un mandat (a vista de la Societat de Nacions) és la concessió d’una tutela sobre un territori a un                    
país. En aquest cas es reconeixia l’Imperi Britànic com a autoritat. 
48 Més endavant, proclamaria la independència d’Israel i en seria el primer ministre. גרין יוסף דוד n’és                 
la nomenclatura en el seu idioma original, l’hebreu. 
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D’altra banda però, els àrabs també volien ser l’autoritat del territori i per això també van                

formar-se en els anomenats Exèrcits d’Alliberació Àrabs, que van estar reforçats amb l’ajut             

procedent de l’exèrcit siri. Una de les aliances, situades a la zona nord del que llavors                

encara era regió palestina, el 16 de febrer de 1948 va realitzar un atac ràpid a Tirat Tseví                  49

on, tot i que la victòria va ser pel quibuts , els àrabs van proclamar la victòria en favor seu,                   50

modificant el nombre de baixes jueves d’una a tres-centes. Però els conflictes no es              

quedaven únicament a les fronteres, sinó que a la capital del conflicte , hi havia un altre                51

front obert.  

 

El vint-i-dos de febrer d’aquell mateix any, militars clandestins àrabs van dur a terme un               52

atac al carrer Ben Yehuda, situat en una zona cèntrica de Jerusalem, on la provocació d’una                

explosió va causar la mort de 47 jueus i va ferir-ne més d’un centenar. L’onze de març                 

novament hi va haver un nou atac d’hostilitat cap a la comunitat jueva, la qual va patir un                  

acte terrorista en un dels edificis de l’Agència Jueva que, a la vegada, efectuava les               

funcions pròpies de la Seu del Govern Jueu, on moriren 12 persones.  

 

Els diversos atacs per part dels bàndols àrabs, van dur als jueus a pensar la possible                

existència de desertors de l’exèrcit britànic i la seva complicitat en els atacs antisemitistes .              53

Se’ls acusava de proveir armamentació a les agrupacions aràbigues i de filtrar informació             

sobre la posició d’objectius d’atac. 

 

Tal com s’ha dit, les disputes bèl·liques no es van aturar. La situació va començar a ser greu                  

per al bàndol jueu. Els seus assentaments es trobaven, la gran majoria, rodejats per altres               

d'àrabs, qui fins i tot van arribar a rodejar per complet el nucli urbà més important:                

Jerusalem. 

 

Malgrat la greu situació, una gran quantitat de jueus encoratjats pel sentiment sionista ,             54

intentaven accedir, després de la Segona Guerra Mundial, al país tot i haver-hi present el               

control britànic que pretenia evitar-ho. Però tot i el que havien viscut en els llocs d’on fugien i                  

savent el que els hi podia passar si intentaven entrar dins el territori britànic (com ara                

deportacions a camps que es trobaven a l’illa de Xipre), tenien un anhel de pertinença tan                

gros a aquella terra que fins i tot s’hi jugaven la pròpia vida per arribar-hi. 

49 Variant de la nomenclatura original hebrea טירת צבי. 
50 Comunitat jueva estructurada com a poblat. Tot i sembla un mot plural, no té distinció de gènere. 
51 La capital del conflicte és entesa com Jerusalem. 
52 Possiblement integrants de l’Exèrcit d’Alliberació Àrab, tot i que no demostrat. 
53 Actes d’hostilitat i rebuig vers el poble jueu. 
54 Molts d’ells eren supervivents de l’Holocaust. 
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2.3.   El “mes cruel” 
 
El mes d’abril de 1948 va rebre el nom de “mes cruel”. Va ser una època decisiva en el                   

desenvolupament del que havia esdevingut una guerra pràcticament diària. Els jueus però,            

van obtenir alguna victòria. Del mateix mode, els àrabs van anar avançant les posicions dels               

seus campaments, i el fet de rodejar per complet Jerusalem, els va permetre controlar tot               

allò que entrava i sortia de la ciutat, una població que, internament, lluitava pel domini dels                

barris vers els dos bàndols . El control de l'abastament alimentari va abocar als jueus a               55

planificar-ne correctament el seu ús, ja que en certs moments les provisions no eren gairebé               

ni per una quinzena de dies . 56

 

En aquest punt, les agrupacions armades jueves van adquirir un paper realment important,             

doncs els hi calia obrir el cercle àrab per permetre l’entrada d’aliments i medicaments a               

Jerusalem. Així doncs, a principis del mateix mes d’abril, un d’aquests grups clandestins va              

planificar un atac per obrir el cercle enemic i poder abastir la ciutat. 

 

Abans de poder-se efectuar aquest atac, un nou atac àrab va tenir lloc a Al-Qastal, un                

assentament jueu ubicat a prop d’aquest poblat, el qual era important per la seva posició               

d’altura avantatjada. Hi va haver trets entre els jueus i els àrabs, els qui pretenien conquerir                

aquell punt.  

 

En aquesta disputa, coneguda com la batalla de Qastal, fou mort Abdelkader al-Husayni ,              57

qui era un alt dirigent nacionalista àrab palestí que dirigí les Forces Irregulars Palestines,              

exèrcit amb el qual batallava en el moment de la seva mort. 

55 Dins la ciutat, els enfrontaments orals entre civils jueus i palestins eren quelcom comú, arribant en 
moltes ocasions a baralles físiques sense armes. 
56 Per tant, no tan sols era una crisi militar, sinó que la precarietat de vida en què es veia sotmesa la 
població va esdevenir una crisi econòmica, tal i com succeeix al llarg de la història en diverses 
ocasions. 
57 Variant de la nomenclatura original àrab عبد القادر الحسیني. 
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Husayni (a l’esquerra) reunit l’any 1941 amb Hitler. En aquesta reunió de dos antisemites, el               
combatent àrab va proposar al dirigent nazi la solució de cremar els jueus atès que, si tan sols els                   
feia fora del seu territori, anirien a parar a Israel, cosa que, de cap manera, volia el dirigent palestí.                   
(Font de la fotografia: BBC) 
 

La seva mort, la d’un dels màxims líders dels comandaments àrabs, va suposar un cop no                

tan sols militar, sinó que també va afectar el sentiment i la il·lusió del poble àrab per                 

continuar la guerra. El seu enterrament va ser massiu i s’hi va poder veure reflectida la unió                 

de tot el poble àrab. 

 

Aquest mateix dia, els jueus van aprofitar el baix moment pel qual passava la comunitat               

musulmana  per atacar un assentament àrab. Van sortir-ne victoriosos. 58

 

 

2.4.   Els britànics es plantegen cedir el protectorat 
 
El dia 15 del mateix mes d’abril, les forces angleses van decidir abandonar, després              

d’haver-s’ho plantejat durant mesos, dos punts altament estratègics que permetien el control            

de gran part de la zona oriental de Galilea: Safed i Nebi Yusha . Al quedar aquests punts                 59 60

sense control, van esdevenir objectiu de conquesta tan pels palestins com pels jueus. Més              

58 Generalment, els mots àrab i musulmà són emprats com a sinònims, relacionant el gentilici amb la 
denominació d’aquell qui és seguidor de l’islam. 
59 Variant de la nomenclatura original àrab صفد. 
60 Variant de la nomenclatura original àrab النبي یوشع. 
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endavant, la resta d’edificis i forts abandonats pels colonitzadors, serien l’escenari d’altres            

disputes armades que queden recollides més endavant.  

 

 

2.5.   Batalla de Haifa  
 
Aquesta disputa, originada també arran de l'abandonament britànic, va ser de les més             

importants, atès que hi havia en joc la ciutat capdavantera de la regió nord-est: Haifa. 

 

L’inici de la batalla va tenir lloc el 21 d’abril del 48, i va ser força equilibrada pel que fa al                     

número d’efectius dels dos bàndols .  61

 

Va començar arran de l’atac per part de l’Haganà al barri àrab de la ciutat. Tot i l’elevat                  62

nombre de morts en els dos bàndols, la victòria va ser per al poble jueu, qui va patir menys                   

resistència a causa de la fugida de gran part de la població àrab. Però abans de la retirada                  

àrab, els seus alts comandaments van dir: no us reconeixem, tornarem quan ja no sigueu               

aquí. 

 

Arribats en aquest punt, cal adonar-nos del significat real d’aquesta frase dita pels àrabs.              

Davant d’allò que ells en aquella situació veien com a impossible (el fet de fer fora als jueus                  

i quedar-se en aquella terra) van llançar un crit esperançador per a ells mateixos, que no va                 

pas atemorir als enemics. Sabien que, en aquell moment, ho tenien perdut. Però no volien               

reconèixer que havien perdut allò que sentien com a seu, Palestina. Els calia donar una               

imatge d’esperança als seus companys i evitar reconèixer que Israel estava en procés de              

construcció i que, fins i tot, d’expansió territorial.   

61 S’estima que cada tropa estava formada per uns 600 soldats 
62 Organització paramilitar jueva. 
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3. ISRAEL, UNA QÜESTIÓ INTERNACIONAL 
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3.1.   Predeclaració d’independència israelí 
 
Les possibilitats de la declaració d’un potencial estat jueu sota el nom d’Estat Independent              

d’Israel no van fer cap gràcia als àrabs. Eren els qui en sortitiren greument perjudicats. Així                

doncs, aquest sector va reprendre els seus atacs, començant per Kfar Etzion , Gush             63

Etzion. En aquesta ofensiva, els atacants van sortir-ne victoriosos, arrasant per complet            

l’assentament que, en aquell temps, estava en mans dels que serien israelís. Al mateix              

temps, van anar avançant i apoderant-se de la resta d’assentaments pertanyents a Gush             

Etzion.  

 

A mesura que els àrabs anaven conquerint assentaments jueus, també anaven guanyant la             

munició que hi trobaven. A banda d’això, també anaven agafant presoners a diversos jueus,              

a fi de tenir ostatges de guerra , els quals esdevindrien una peça clau en futures               64

negociacions en cas que els àrabs entressin en decadència militar. 

 

 

3.2.   Proclamació d’independència d’Israel 
 
El 14 de maig de 1948, un cop finalitzat el Mandat Britànic de Palestina, Israel va esdevenir                 

un estat propi sota el nom d’Estat Independent d’Israel. Aquesta proclamació, firmada a Tel              

Aviv, va ser la continuació del Pla de participació de          

Palestina aprovat feia un any per l’ONU. Aquest fet         

va donar com a fruit una sobirania jueva en gran part           

del territori de l’actual Estat d’Israel després d’una        

lluita de més de 2000 anys que havia deixat milers i           

milers de morts. 

 

A la imatge s’observa David Ben Gurion, gran        

exponent sionista, qui va ser el fundador del Partit         

Laborista i de la Federació Sindical, i el primer         

63 Variant de la nomenclatura original hebrea עציון .כפר Aquest quibuts, actualment municipi, està              
situat al sud de Jerusalem, dins de la jurisdicció del Consell Regional de Gush Etzion. 
64 Pertanyents al bàndol enemic, quedaven sotmesos sota la condició de presoners per part del               
bàndol segrestador. En algunes ocasions, les seves condicions de tracte queden regulades en un              
acord per part de tots els integrants del conflicte, on s’acostuma a prohibir-ne el seu ús com a                  
integrants militars per part del segrestador. En altres ocasions, són sotmesos a efectuar tasques              
dures, tot i que per regla general són usats com a moneda d’intercanvi a fi de posseir més territori o                    
bé són intercanviats per altres presoners de guerra. 
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ministre d’Israel, llegint la declaració de la independència d’Israel el 14 de maig de 1948 a                

Tel Aviv, aprovada primerament per l’ONU. (Font de la imatge: TBN) 

 

Però enmig l’alegria de la “victòria jueva”, tan sols un dia després de la proclamació, una                

flota aèria egipcia va iniciar un atac a Tel Aviv . Aquesta acció va agafar en desconcert a la                  65

població jueva, la qual va ser sorpresa en veure com les forces àrabs, aliades dels               

palestins, van poder bombardejar nuclis urbans del nou país d’una manera altament            

considerable, tenint en compte les destrosses que van tenir lloc en aquella data. Aquest              

acte va demostrar com els estats àrabs anaven a una i que sí que tenien prous recursos                 

militars. 

 

 

3.3.   Conflictes postindependència 
 
Els àrabs però, no tan sols havien planificat aquest atac en un nucli urbà com va ser el de                   

Tel Aviv, sinó que d’una manera ràpida i coordinada, van agafar posicions als voltants del               

nou estat amb l’objectiu de derrotar-lo. Tot i que políticament parlant els àrabs van endur-se                

la derrota vers la creació formalitzada d’Israel (estat que no reconeixien), militarment            

avançaven posicions i conquistaven quibuts. En aquest entorn d’eufòria, diversos generals           

àrabs van assegurar que no trigarien més de dues setmanes a derribar el país jueu. 

 

Al Sud d’Israel, l’exèrcit egipci s’estava preparat per dur a terme un atac a gran escala a les                  

dues ciutats principals: Jerusalem i Tel Aviv. A la zona fronterera amb Jordània, la legió àrab                

procedent del mateix país veí, també es trobava als voltants de Jerusalem, esperant             

reforços per assegurar la victòria de la conquesta. L’ajuda va venir de l’exèrcit d’Iraq, el qual                

va adherir-se a la legió que restava alerta esperant-lo. Pel que fa a la zona nord, també s’hi                  

trobaven forces àrabs, procedents de Líban i Síria . 66

 

La matinada del 20 de maig, les forces de Síria van atacar els quibuts de Deganya                67 68

(Deganya Alef i Deganya Bet) amb un alt nivell de munició. Aquest exèrcit partia amb               

avantatge i contava amb vehicles terrestres fortificats, com ara tancs i d’altres més lleugers,              

65 El nom oficial n’és Tel Aviv-Jaffa. Es tracta d’una de les ciutats més importants de la regió, situada                   
a la costa mediterrània. 
66 Tal i com quedà demostrat, els exèrcits àrabs van organitzar-se per proximitat al país de                
procedència, buscant així el coneixement de la zona a conquerir. 
67 Pertanyents al bàndol àrab. 
68 Fundats l’any 1909 i situats al sud del mar de Galilea, foren els primers quibuts que els jueus                   
implantaren en el territori que, en un futur,  esdevindria jueu. 
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i amb una eina militar recentment introduïda en el camp de batalla d’orient, el llançaflames,               

que, al tractar-se d’un instrument flamíger, era la gran por de tot assentament. Les dues               

incorporacions, ambdues de procedència francesa, semblaven ser la peça clau que           

necessitaven els àrabs per enderrocar l’estat jueu recentment creat. 

 

Els àrabs van avançar de manera ràpida però, quan la batalla estava a punt de donar la                 

victòria a l’exèrcit sirià, dues noves incorporacions d’artilleria israelí van arribar a la zona              

bèl·lica, donant la volta per complet a la batalla i comportant així la victòria al bàndol israelià.                 

Aquest fet va augmentar tant l’autoestima com les expectatives de victòria al conjunt de              

l’Estat d’Israel i, d’altra banda, la retirada en aquella zona de les forces àrabs.  

 
A Gesher, a la zona Sud del nou estat, les forces estatals i civils jueves s’estaven preparant                 

per l’arribada del bàndol àrab. Aquesta zona era d’especial importància, doncs era pròxima             

al riu Jordà , font d’aigua dolça altament valorada pels dos bàndols i necessària per a la                69

subsistència. 

 

El 16 de maig, l’exèrcit iraquí va iniciar l’atac per a la conquesta del fort de Gesher. Després                  

de 7 dies d’una disputa intensa per aquell punt estratègic, les dues peces d’artilleria que van                

ésser protagonistes en la disputa a Deganya van arribar a la zona i, de nou, van fer que les                   

forces àrabs, les quals aquest cop eren procedents de la República de l’Iraq, es retiressin,               

donant així la victòria a Israel. Com a conseqüència, els israelians van poder continuar              

mantenint els diversos assentaments que tenien propers a la zona. Conservar aquest            

territori els hi era necessari a fi de tenir accés al riu Jordà. 

 

 

3.4.   Entrada d’Egipte a la guerra 
 
L’exèrcit egipci, òbviament també a la zona sud, va definir una estratègia per tal de limitar el                 

poder de Jordània sobre la ciutat de Jerusalem: iniciar una doble ofensiva militar amb              

l’objectiu de dividir el país en dos. Un front va avançar cap a Jerusalem i l’altre cap a Tel                   

Aviv. El propòsit era clar: controlar els dos cors d’Israel, les dues ciutats més grans i alhora                 

més importants del país jueu. 

 

69 Aquesta font d’aigua era la més important que hi havia a Canaan, la terra promesa, i comprenia                  
Israel entre altres territoris. 
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Un dels atacs va ser al quibuts d’Yad Mordechai . Va involucrar artilleria, tancs i aviació               70

causant prop d’una vintena de morts en el bàndol israelí en menys de 48 hores. Munio                

Brandwein, qui fou un dels comandants d’aquest mateix quibuts i patí l’atac, el qualifica amb               

aquestes paraules: 

 

“Ens van atacar amb artilleria, avions i morters. La seua infanteria va avançar fins              71

apropar-se a cent cinquanta metres, moment en què vam obrir foc i vam atacar. En aquest                

últim intent per mantenir la posició, vam reduir un centenar de contrincants. Vam pensar que               

s’havien retirat, però no ho van fer. Tot i haver arribat els nostres reforços, ens vam haver                 

de retirar i dirigir-nos direcció nord, cap a Tel Aviv, ciutat nostra que es veia amenaçada, on                 

hi feia falta armament, munició i combatents. Van morir amics, gent que havia conegut. El               

problema havia esdevingut espiritual, però necessitavem tenir el cap ben fred per poder             

controlar l’invasor.” 

 

Arribats en aquest punt, els jueus sabien que allò que recentment havien aconseguit, la              

independència, podria desaparèixer en qualsevol moment, tot i que no en la seua forma              

política, però sí en la territorial, atès que els àrabs, a diferència d’un gran nombre               

d'integrants de l’ONU, no la reconeixien i estaven disposats a acabar amb el conjunt d’Israel               

a base de conflictes bèl·lics.  

 

Els egipcis creien que aquella conquesta era de gran importància i, fins i tot, el seu exèrcit                 

va preparar una pel·lícula per mostrar-ho al món. El film documental mostrava com va ser la                

conquesta, simulant-ne l’original. Resulta obvi que aquesta representació gràfica va exaltar           

els moviments de la formació egipcia, que va plantar la seua bandera dalt del quibuts.  

 

 

3.5.   Jerusalem al maig del 48 
 

Ben Gurion, davant les constants amenaces àrabs, tenia un pla de defensa que s’executava              

contínuament, però el problema de l’entrada dels aliments, privada per les forces àrabs que              

rodejaven la ciutat, no es solucionava. Per sort per als jueus, un comboi va poder entrar dins                 

de la ciutat i va elevar els ànims dels habitants israelians. Però l’entrada d’aliments no va fer                 

pas aturar el conflicte bèl·lic, i a l’entorn de la ciutat, cada vegada més, s’hi respirava un aire                  

70 Variant de la nomenclatura original hebrea ַיד ָמְרְּדַכי. Aquest quibuts es troba situat al sud de Tel 
Aviv-Jaffa i fou fundat l’any 1930.  
71 Fent referència a l’exèrcit egipci, el de l’atacant. 
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fred, fruit d’una molt possible derrota jueva en un futur no gaire llunyà. Yair Parag, activista                

israelià que fou present a Jerusalem en aquells dies ho descriu així: 

 

“Hi havia una tentació generalitzada de que s’estava apropant una guerra terminal. No             

lluitàvem per una victòria segura, ni tan sols per la victòria d’una batalla concreta. Era un                

combat per la supervivència física de cadascú de nosaltres com a nació, com a grup i pel                 

nostre país, la nostra història.” 

 

Però tot i témer un atac àrab, els jueus no van poder-lo aturar i el 27 de maig va caure la                     

ciutat antiga . El bàndol conqueridor, tot i alliberar les dones i la canalla cap a la zona oest,                  72

controlada pels israelians, va quedar-se amb els homes per convertir-los en presoners de             

guerra.  

 

 

3.6.   Finals de maig  
 
A finals de maig de l’any 1948, la independència jueva havia deixat de ser un simple somni                 

formalitzat, a la vegada que amenaçat, per convertir-se en un fet real, però aquest fet no                

significava l’aturament dels conflictes bèl·lics. En aquest punt de la història d’Israel com a              

nova nació, els israelians havien hagut de defensar-se de cinc fronts àrabs, els quals van               

poder aturar tot i el debilitament que van comportar aquestes accions del jove estat.  

 

La zona occidental de la ciutat de Jerusalem era, en gran part, de dominació jueva, tret de                 

l’actual barri hebreu , que romania sota control àrab.  73

 

A l’altra ciutat important, Tel Aviv, hi va haver una gran disputa en la qual Israel en va sortir                   

perdent amb un gran nombre de baixes. Cal dir però que, en aquest enfrontament, Ben               

Gurion va ordenar la participació en els fronts de la ciutat a tots els jueus que havien vingut                  

de l’Holocaust. Van intentar accedir a la fortalesa, però davant els soldats caiguts i el               

desgast que els hi ocasionava el bàndol àrab, van haver de retirar-se sense poder              

desbloquejar els accessos per l’arribada d’aliments.  

 

72 Conjunt de barris que, en aquell moment, eren ocupats i controlats pels israelians. 
73 Aquest barri estava delimitat per quatre grans trets característics de la ciutat: el Mur de les                 
Lamentacions, la Porta de Sió, el Mont del Temple i el barri armeni. En mantenia aquesta                
denominació atesa la seua història.  
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L’exèrcit israelià estava entrant en el que podia ser una decadència quan, de casualitat, van               

poder descobrir una ruta que esquivava les posicions enemigues permetent així el transport             

d’aliments cap a la ciutat. Cal recordar que a la zona nord del territori que ja era israelià,                  

l’exèrcit siri continuava mantenint els seus forts a la zona fronterera, un d’ells a Mishmar               

HaYarden . 74

 

 

3.7.   Gran aturament del foc del 48 
 
Arribats en aquest punt, els dos bàndols implicats, desgastats per les nefastes            

conseqüències derivades de la guerra, es trobaven en un moment crític. Com a             

conseqüència, el 10 de juny de 1948 va decreta-se l’aturament del foc. Tot i així, als voltants                 

de Latrun, s’hi va requerir la presència de supervisors de l’ONU amb la finalitat d’assegurar               

que no s’hi dugués a terme cap més tret. 

 

Un cop l’aturada temporal del conflicte armamentístic va ser executada, els dos contrincants             

van poder accedir a les zones de disputa territorial per tal de recuperar els cadàvers.               

S’estima que, en el darrer mes, Israel va perdre 1.100 vides entre soldats i població civil. En                 

un primer moment podria semblar quelcom que ensorrés els ànims dels israelians, però el              

poble d’Israel estava eufòric. L’establiment del país, així com dels diversos reconeixements            

que rebia a nivell internacional, deixaven ben clar que aquell nou estat mai no seria               

desterrat, ni per les forces àrabs ni per ningú. Aquesta era la seua victòria.  

 

 

3.8.   La primera treva (juny del 48) 
 
Aquesta cessió temporal d’hostilitats va permetre als jueus, mitjançant els agents que tenia             

a l’exterior de Jerusalem, fer arribar armes i munició que, tot i no superar el gran avantatge                 

del conjunt àrab, permetria millorar la defensa d’uns futurs atacs molt probables.  

 

Aprofitant també aquesta aturada de la guerra, l'exèrcit israelià va reclutar població civil i va               

arribar a estar format per més de 49.000 soldats. Tanmateix, l’armament i el nombre de               

vehicles de combat va augmentar i millorar. Una d’aquestes millores es troba en les forces               

74 Variant de la nomenclatura original hebreu הירדן ,משמר que significa Guardià del riu Jordà, en                
relació a la proximitat amb aquest. Aquest assentament que primerament fou jueu, es tracta d’un               
moshava, comunitat bàsicament agrària jueva equiparable amb un quibuts.  
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aèries, fruit d’aportacions i de compres per part dels EEUU com també de certs països               

europeus, com ara Txecoslovàquia. 

 

Però, com és lògic, els avions de combat requerien pilots experimentats, els quals             

mancaven dins del propi exèrcit nacional. Així doncs, la necessitat de noves incorporacions             

en les forces aèries va comportar la necessitat de buscar aquests elements fora del país. La                

solució van trobar-la als exèrcits d’Estats Units d’Amèrica i d’Anglaterra, d’on van reclutar,             

de manera voluntària, pilots. 

 

 

3.9.   L’Altalena 
 
L’Altalena va ser un vaixell que transportava armes i munició cap a Israel, però que no era                 

propietat del Nou Estat, sinó de l’Etzel . Aquest fet, va comportar una disputa en el moment                75

del desembarcament, ja que al ser d’un exèrcit no oficial, les autoritats israelianes             

demanaven l’expropiació de les armes, mentre que els guerrillers s’hi negaven rotundament. 

 

Així doncs, les Forces de Defensa d’Israel, organisme nacional que buscava la unificació de              

tots els exèrcits jueus, va atacar el vaixell i, finalment, va apoderar-se del contingut de la                

nau. En l’atac, tan sols va patir dues baixes. Res comparable amb la tripulació del vaixell, la                 

qual va ser assassinada en la seva major part. 

 

 

3.10.   Expansions després de la unificació jueva 
 
A l’igual que en els casos de l’Haganà i l’Irgun, altres organitzacion paramilitars jueves més               

petites van deixar el seu escut propi per tal d’unir forces i protecció sota un únic exèrcit: les                  

Forces de Defensa d’Israel.  

 

Aquesta unificació estatal estava dotada de més de 100.000 soldats. Aquests es trobaven             

repartits no només en zones fronterisses, sinó també en poblacions internes. La finalitat era              

poder aturar possibles atacs sorpresa, com ara els de l’aviació egipcia en la seua darrera               

escomesa dins d’Israel.  

 

75 Acrònim del que en hebreu és “Organització Militar Nacional”. Fou un grup paramilitar israelià. 
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A la zona sud, tot i haver aturat les forces egípcies que pretenien arribar a Tel Aviv, la zona                   

del Nègueb estava totalment rodejada per aquest exèrcit atacant. Més al Nord, la regió de               

Cisjordània compresa entre Nègueb i Jerusalem, també era controlada per forces àrabs. Al             

nord d’Israel, als voltants de Natzaret, les forces estatals anaven avançant posicions, tot i              

que molt lentament. Aprofitaven que la major part del conjunt de les forces àrabs es               

trobaven a les zones frontereres amb Transjordània, amb l’objectiu de conquerir territori a             

Israel.  

 

 

3.11.   Lod i Ramla 
 
Tot i l’increment de l’abast geogràfic del país nounat, els problemes en relació als aliments               

encara eren existents, més concretament en la ruta que sortia de la zona Sud de Tel Aviv,                 

que estava controlada per dos forts àrabs: Lod i Ramla. Cal dir que, des d’aquestes               

localitzacions, els palestins no tan sols tenien control de les càrregues, sinó també de les               

forces i municions provinents de Tel Aviv que es dirigien cap a Jerusalem i la zona del                 

Nègueb, on els jueus tenien dificultats per parar les ofensives àrabs que hi havia a l’est. 

 

Davant aquest problema per als jueus, el 9 de juliol, Moshe Dayan va ordenar una               76

ofensiva vers el front de Lod, punt estratègic també a nivell coster. L’atac va ser ràpid i                 

l’endemà se’n va produir un altre a Ramla. Aquest fenomen és considerat un èxode palestí               

que va afectar prop de 65.000 civils. Els residents a Lod van ser expulsats a peu, i van                  

haver de buscar-se la vida, fet que va ocasionar la mort de mig miler de palestins, víctimes                 

de la falta d’hidratació.  

 

Posteriorment, en canvi, els expulsats de Ramla van ser transportats fins a poca distància              

d’assentaments àrabs pròxims a la zona. Aquest bon tracte va ser el resultat d’un intent               

d'embrutar el mínim possible la imatge del país, doncs aquestes ciutats no estaven previstes              

en el Pla de Participació de l’ONU com a territori sota mandat israelià.  

 

El tret més important de la conquesta de Lod va ser l'apropiació per part dels jueus de                 

l’aeroport internacional, el qual fou construït durant el mandat britànic. En un futur no llunyà,               

aprofitaran aquesta infraestructura per establir-hi una base militar aèria.  

76 En aquell moment ostentava la posició de coronel a la Haganà i, més endavant, esdevindria Cap                 
de l’Estat Major i acabaria lluint el maletí del Ministeri d’Agricultura i, fruit de l'honor adquirit pel seu                  
paper en el camp de batalla, també el de Defensa i el d'Afers Exteriors. 
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Tenint en compte les noves conquestes i les diverses arribades de municions, els jueus,              

presos de l'eufòria arran de les noves conquestes, van poder avançar alguns centenars de              

metres en la frontera est de Tel Aviv. A banda d’això, també van aconseguir el control                

complet de la ciutat costera de Haifa , així com avenços en el nord de Tiberíades. 77

 

 

3.12.   Folke Bernadotte, mediador de l’ONU 
 
La zona del Nègueb, tot i que en el Pla de partició de l’ONU quedava fora del territori                  

concedit als jueus, era zona de constants ofensives. En un intent de baixar les tensions               

territorials, les Nacions Unides van enviar a Folke Bernadotte com a mediador.  

 

Després de voltar pel territori, va tornar a establir allò que ja va ser decretat per l’ONU: el                  

desert del Nègueb quedaria en mans àrabs. Aquesta resolució, que repetia allò establert a              

la Resolució 181 del Pla de Participació de l’ONU, no va agradar a Israel, ja que ells                 

defensaven aquell territori com a seu.  

 

El 17 de setembre de 1948, quan Bernadotte anava direcció a una reunió amb el               

governador militar de Jerusalem, va patir un atac planificat pel comandant de l’Exèrcit             

Israelià de Jerusalem. L’atac el va dur a terme Yehoshua Cohen, qui va efectuar fins a 6                 

ràfegues de metralleta al cotxe on es trobava Bernadotte, qui sempre havia rebutjat             

protecció militar així com l’armilla antibales. El cotxe dels atacants el menava Makover, qui              

juntament amb els altres dos atacants (Ben-Moshe i Gingi) formaven part de les tropes              

oficials israelianes. Aquestes dades van trigar en ser descobertes, però mai es van trobar              

els atacants, ja que van canviar la seua identitat i van fugir. 

 

Aquests no havien estat formats a l’exèrcit, sinó que venien de grups que en el passat                

havien estat paramilitars, és a dir, forces armades no oficials. En el moment de l’atentat,               

formaven part de les tropes oficials israelianes, tot i que es sospitava que mai havien estat                

desvinculats del seu passat guerriller. Així doncs, Israel es va desvincular d’aquest atac             

davant de l’ONU, organització que els havia permès la constitució del nou país, i va               

condemnar l’atac. Arran d’aquest fet, l’exèrcit israelià va tornar a fer una neteja de forces               

paramilitars donant-les dues opcions: o bé acataven les ordres de l’exèrcit oficial israelià o              

serien condemnades i els seus integrants executats. 

77 Es localitza al nord del país, i se’n considerava la tercera ciutat més important. 
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3.13.   Nègueb I 
 
Les disputes, ocasionades arran de la renúncia a l’actualització de la Resolució número 181              

de l’ONU del Pla de Participació a Palestina, van ser represes el 15 d’octubre quan Israel va                 

tornar a intentar envair la zona desèrtica del Nègueb, la qual pertanyia a Egipte i,               

òbviament, estava controlada per les seues forces nacionals.  

 

Al cap d’uns dies de disputes cara a cara, el 21 d’octubre, Israel va poder arribar a la capital                   

del Nègueb, Beerxeba . Uzi Narkiss , qui fou comandant de les Forces de Defensa             78 79

d’Israel,  descriu l’atac amb aquestes paraules: 

 

“Prendre Beerxeba va ser relativament fàcil. Potser perquè els egipcis van perdre el seu              

esperit de lluita. No s’imaginaven que nosaltres, els jueus, arribariem a intentar entrar a la               

capital del Nègueb”. 

 

Aquesta conquesta, a banda d’ampliar el territori israelià, va permetre alliberar el quibuts de              

Yad Mordechai, el qual estava en mans egípcies des de feia diversos mesos i on s’hi                

trobaven presoners de guerra que van poder ser alliberats.  

 

 

3.14.   Operació Hiram 
 
Aquesta operació va ser llançada per Israel i, d’alguna manera, buscava rendir homenatge a              

Hiram I  per haver ajudat al rei Salomó en la construcció del primer temple a Jerusalem. 80

 

L’objectiu era aconseguir el control de Galilea per tal de poder expandir les fronteres d’Israel               

per tota la terra promesa. Els contrincants eren de diverses nacionalitats. Per una banda, hi               

havia les pròpies Forces de Defensa Palestina que, al no estar dotades amb igual nivell que                

Israel, rebien ajuda dels exèrcits de Síria, Líban i Iraq. 

 

78 Variant de la nomenclatura original hebrea באר שבע. 
79 Variant de la nomenclatura original hebrea עוזי נרקיס. 
80 El nom complet és Hiram I de Tir, qui fou rei de Fenícia de Tir, regió que englobava gran part del 
territori denominat com Canaan, comprenent regions de l’actual Israel, Palestina, Síria i Líban, des 
del 978 aC fins al 944 aC. 
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Quan les forces d’Israel van arribar a la zona, sorprenentment, els àrabs van acceptar-ne la               

derrota davant les promeses dels israelians vers la igualtat de tots els seus ciutadans.  

Però a la practica, aquesta igualtat de nacionalitat no va ser aplicada. Per una banda, als                

àrabs se’ls hi va requisar munició i armes i, per l’altra banda, el control polític de les zones                  

recentment conquistades estava en mans de l’exèrcit d’Israel.  

 

 

3.15.   Nègueb II 
 
Tot i la victòria israeliana en el primer conflicte bèl·lic modern en aquesta regió desèrtica, la                

zona més propera a la península del Sinaí encara estava sota control egipci. Egipte no               

estava dotat de suficients recursos militars per poder parar una ofensiva enemiga. L’objectiu             

israelià era ben clar: aprofitar la ventatja inicial, ara que havien estabilitzat tota la frontera               

est, per poder assegurar també la zona sud del país.  

 

Aquest pla va començar de manera sobtada, buscant l’efecte sorpresa, la matinada del 23              

de desembre de 1948. Una de les estratègies va ser la de no matar, sinó capturar presoners                 

de guerra que podrien resultar útils, en un futur, com a ostatges. Tot i així, l’exèrcit egipci                 

mai va onejar la bandera blanca per intentar arribar a un acord i evitar més captures.  

 

La batalla va continuar amb el seu rumb fins que arribà a Nitzana quatre dies després de                 81

l’inici, és a dir, el 27 de desembre. I, una altra vegada, van ser els egipcis els qui van                   

sortir-ne malparats.  

 

En aquest moment, després que els egipcis haguessin estat forçats a retrocedir, el seu              

objectiu es va veure clarament modificat: ja no es tractava de frenar l’expansió israeliana per               

territoris desocupats, sinó que els calia parar els peus als conqueridors per evitar perdre el               

seu propi territori, territori pertanyent a Egipte. 

 

Els anglesos, en veure les intencions d’expansió desmesurades d’Israel, van enviar la seua             

aviació per poder parar les conquestes israelianes. Les forces angleses van ser derrotades             

per l’aviació israeliana que, tot i ser jove, estava dotada de pilots experimentats. Aquest fet               

no va generar bona imatge nacional, i va empènyer Israel a abandonar voluntàriament la              

zona fronterera amb Egipte.  

81 Variant de la nomenclatura original hebrea ִנָּצָנה, ניצנה. 
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3.16.   Egipte abandona la batalla 
 
En veure perillar el seu propi territori i reconèixer el desavantatge militar, Egipte no va tenir                

cap altre remei que llençar la tovallola militar, però no la diplomàtica. 

 

Les negociacions entre Israel i Palestina es van reprendre el gener de l’any 49 i van ser                 

dirigides per Ralph Bunche en representació de l’ONU. L’ambient, com resulta obvi, no era              

per a res tranquil. Walter Eytan, qui ostentà el càrrec de director general del Ministeri d’Afers                

Exteriors i fou present en les negociacions, ho descriu així:  

 

“Els egipcis es dirigien directament a Bunche com si nosaltres (israelians) no estiguéssim             

allà, però nosaltres sí que estàvem interessats en incluir-los. Aquesta distància tan sols es              

va trencar en un moment en què els egipcis es van sentir ofesos en sentir una de les                  

propostes. En aquell moment, es van adreçar directament a nosaltres.” 

 

Les negociacions no van acabar fins el 24 de febrer, quan les dues parts van firmar un                 

armistici en el que s’hi estipulava l’abandonament dels conflictes bèl·lics vers aquests dos             

països. Israel havia aconseguit la majoria del Nègueb sense grans complicacions i, a canvi,              

Egipte mantenia l’autoritat des de la costa de Gaza fins el propi territori nacional més al Sud.                 

Aquesta era l’opció més viable per a Egipte, tot i haver de cedir territori.  

 

 

3.17.   Primer parlament  
 

Israel, estructura que ja era país, buscava implantar un sistema polític democràtic. Ben             

Gurion, qui en tenia les competències pertinents, va establir el Knéset el 14 de febrer de                82

1949 a l’edifici de l’Agència Jueva, estructura que havia estat objectiu d’atac feia un any. 

 

 

 

 

 

82 Variant de la nomenclatura original hebrea הכנסת. El seu significat literal és assemblea. 
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3.18.   Nègueb III 
 
Tot i haver resolt les disputes entre Israel i Egipte, la resta de països àrabs implicats en el                  

conflicte de la regió, encara lluitaven contra Israel per aconseguir-ne l’autoritat territorial. Així             

doncs, el primer de març, Líban i Jordània es van asseure a negociar una possible resolució                

d’aquesta confrontació. Per una banda, Israel reclamava la totalitat del Nègueb, tal i com              

estava reflectit en el Pla de l’ONU, però els àrabs, concretament les tropes de              

Transjordània, no tenien intenció de deixar-se prendre aquell territori que tants maldecaps            

havia causat des de l’antiguitat. 

 

El 5 de març, Israel va realitzar l’última ofensiva, tot i que no va ser militar. La representació                  

de Transjordània no va ser efectuada per representants, sinó que va ser duta a terme pel                

mateix Abdalà  I de Jordània.  83

 

En aquesta negociació, Israel va guanyar territoris al nord a canvi de perdre un cert territori                

proporcional a la zona sud-est. 

  

83 Adaptació al català del nom propi àrab Abd-Al·lah. 
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Bloc II 
 

LA VIA DIPLOMÀTICA 
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1.   INTRODUCCIÓ 
 
Deixant de banda l’arrel del conflicte, així com la seua cara bèl·lica, ambdues ja tractades en                

el Bloc I d’aquest treball, resulta necessari l’estudi de la via diplomàtica i el paper que han                 

pres, al llarg de l’evolució d’aquesta pugna, els diversos acords de pau. 

 

Així doncs, aquest bloc pretén analitzar les resolucions dictaminades per l'Organització de            

les Nacions Unides que, d’alguna manera, han excel·lit significativament sobre altres pactes.            

D’altra banda, també tracta quatre acords externs a l’ONU que han estat considerats clau              

per poder seguir-ne l’evolució. 

 

Un cop estudiats aquests tractats, s’hi presenta una proposta pròpia de pla de pau que,               

òbviament, va lligada amb el bloc que antecedeix aquest.  

 

Aquest punt, un dels més importants, busca mostrar una reflexió fruit de l’estudi de tot el                

que es troba redactat en els dos primers blocs del treball juntament amb les aportacions               

externes que han estat considerades interessants per l'elaboració del treball. Algunes           

d’aquestes contribucions queden recollides en l’últim bloc d’aquest treball. 
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2. ESTUDI DE RESOLUCIONS DE L’ONU 
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2.1.   Resolució 181 
 
Aprovada el 29 de novembre de 1947, aquesta va ésser la primera resolució a càrrec de                

l’Organització de les Nacions Unides, proposada per l'Assemblea General de la mateix            

organisme, que tenia com a objecte la qüestió araboisraeliana del Pròxim Orient. 

 

En aquest escrit, es mostren les intencions per part de l’ONU d’establir divisions polítiques,              

amb caràcter de nacionalitat, a Palestina . Aquestes particions donarien com a resultat un             84

Estat jueu , un d’àrab i una zona sota control de l’Organització, anomenada de règim              85 86

internacional, comprenent les ciutats de Jerusalem i Betlem.  

 

Aquestes divisions territorials donarien com a fruit un        

Estat àrab, ressaltat en color mostassa en el mapa fet per           

l’ONU, que abarcaria 11.500 quilòmetres quadrats on hi        

conviurien 804.000 àrabs juntament amb una minoria de        

10.000 jueus.  

 

Pel que fa a l’Estat jueu, marcat de color blau, la           

disposició ètnica en seria més equitativa, i seria d’uns         

558.000 jueus i 405.000 àrabs, comprenent 14.000       

quilòmetres quadrats, sent més gran tant si parlem des         

d’un punt de vista geogràfic com demogràfic respecte        

l’Estat àrab. 

 

La part restant, Jerusalem, l’anomenada de règim       

internacional, en blanc en el mapa, estaria habitada per         

106.000 àrabs i 10.000 jueus. 

 

En la votació per a la seua aprovació o no, els EEUU (Estat que tenia i té grans lligams amb                    

l’Estat jueu) i la URSS (qui es trobava en la mateixa situació, però el seu lligam era amb                  

l’Estat àrab) van votar-ne favorablement. Els altres 31 països que van efectuar el mateix vot               

van ser els següents: Austràlia, Bèlgica, Bielorússia, Bolívia, Brasil, Canadà,          

84 En aquesta menció, s’hi fa referència com a zona geogràfica que, en aquell temps, encara estava                 
sota control britànic amb la condició de mandat (Mandat britànic de Palestina) des del final de la                 
Primera Guerra Mundial. 
85 Aquest Estat jueu és el que prendrà forma sota el nom d’Israel, uns mesos més tard. 
86 L’Estat palestí. 
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Txecoslovàquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Equador, Filipines, França,         

Guatemala, Haití, Països Baixos, Islàndia, Libèria, Luxemburg, Nova Zelanda, Nicaragua,          

Noruega, Sud-Àfrica, Panamà, Paraguai, Perú, Polònia, Suècia, Ucrïna, Uruguai i          

Veneçuela. Tal i com va quedar reflectit en la votació, els països comunistes veien amb               

bons ulls un Estat jueu, ja que aquest tindria un caràcter comunista. 

 

D’altra banda, els qui van votar en contra van ésser: Afganistan, Aràbia Saudita, Cuba,              

Egipte, Grècia, Índia, Iran, Iraq, Líban, Pakistan, Síria, Turquia i Iemen. Com resulta obvi,              

tots els països àrabs van votar-hi en contra, car no volien que la constitució efectiva d’un                

Estat jueu afectés de manera negativa a Palestina, territori que aquest sector el considera              

àrab, i el vol completament seu. 

 

Cal destacar que, en la votació, també van haver-hi abstencions, dutes a terme per:              

Argentina, Colòmbia, Xile, Xina, El Salvador, Etiòpia, Hondures, Mèxic, Regne Unit i            

Iugoslàvia. Entre aquests votants, convé ressaltar el paper del Regne Unit, el qual no volia               

mencionar-se al respecte a fi de mantindre, d’alguna manera, algun paper que li poguès              

atorgar certs avantatges polítics i, sobretot, econòmics.  

 

Però, tot i ésser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, les divisions que               

preveia mai van ser aplicades. El 16 de maig de 1948, dos dies després de la proclamació                 

d’independència d’Israel, els països àrabs van declarar-ne la guerra, rebutjant així aquesta            

proposta, tal i com ja ho havien fet en la votació de l’ONU. 

 

Així doncs, arran d’aquesta proposta, va sorgir el primer enfrontament araboisraelià modern.            

Israel, qui ja havia guanyat part de la seua lluita diplomàtica en haver pogut declarar-ne la                

seua independència nacional, es veia amenaçat per una gran coalició de països àrabs.  

 

Tot i aquesta amenaça que es podria preveure fàcilment, Eretz Yisra’el ja no era un desig,                87

sinó que va tenir, per primera vegada, una connotació estatal. 

 

 

 

87 De l’hebreu ארץ ישראל. És la nomenclatura emprada pel poble jueu a l’hora de fer referència a 
l’Estat d’Israel. Cal dir però que ni en el 1948 ni en l’actualitat, Israel abarca el conjunt del territori 
d’Eretz Yisra’el, tot i que sovint s’empra aquesta denominació d’origen israelita. 

45 



Israel i Palestina: Diversos territoris, dues nacions i una disputa
 

 

2.2.   Resolució 194 
 
Per poder entendre el per què d’aquesta nova resolució aprovada tan sols uns mesos més               

tard que la primera, l’11 de desembre de 1948, cal parlar de la Nakba . El seu significat és                  88

tragèdia i fa referència a l’èxode però, en aquest cas, al palestí, i no al jueu.  

 

Aquesta fugida, arran de la creació de l’Estat d’Israel, van haver-la d’efectuar-la totes             

aquelles persones que, tot i haver estat vivint en el Mandat britànic de Palestina, van haver                

de fugir després de la guerra araboisraelina, la qual encara perdurava, causada arran de              

l’ofensiva fallida dels països àrabs vers Israel. Però dins de les persones afectades per              

aquest context bèl·lic, se’n diferencien dos grups a ulls de la UNRWA .  89

 

En primer lloc, trobem als refugiats reconeguts com a refugiats. Actualment, aquests            

representen un terç de la totalitat de la població palestina, i es troben escampats pels països                

àrabs més pròxims: Líbia, on se n’estima uns 100.000; Síria, amb 60.000 refugiats;             

Transjordània, amb una presència de 70.000; i, en menys quantitat, Egipte, amb 7.000; i              

Iraq, on se’n calula prop de 4.500. 

 

Altrament, hi ha els que queden classificats com a “desplaçats”, aquells que, d’alguna             

manera, continuen residint en territori arab, tot i haver estat expulsats o, segons l’ONU,              

desplaçats de les seues residències habituals. D’aquests se’n troba en dues zones. La gran              

majoria, uns 280.000 palestins, resideixen a Cisjordània i la resta, prop de 190.000, ho fan               90

a la Franja de Gaza.  

 

En relació a la classificació esmentada en el paràgraf anterior, val la pena dir que l'òrgan                

legislatiu d’aquestes dues regions és, des del 1994, l’Autoritat Nacional Palestina ,           91

organisme establert arran dels acords d’Oslo . Però el poder d’aquesta queda delimitat en             92

certes zones geogràfiques, tenint-ne l’autoritat total tan sols en les àrees urbanes, ja que en               

les rurals només en té de civil, i no en l’àmbit de seguretat. 

88 Variant de la nomenclatura original àrab النكبة. 
89 Acrònim d’ “Agència de les Nacion Unides pels Refugiats de Palestina al Pròxim Orient”. És l’oficina                 
específica de l’ONU que estudia i supervisa tots els temes lligats amb aquest conflicte. 
90 Territori delimitat pel riu Jordà, la Mar Morta i la línea d’alto el foc a l’oest de la regió, coneguda                     
com la línia verda. També es coneix com Judea i Samaria. 
91 Variant de la nomenclatura original àrab الفلسطینیة الوطنیة .السلطة També és coneguda com l’Autoritat               
Palestina de Cisjordania i la Franja de Gaza.  
92 Convenis, alguns d’ells redactats sota secret, entre negociadors dels dos bàndol a la capital de                
Noruega. 
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Cal afegir que aquesta resolució posa especial èmfasi en el tema de les indemnitzacions,              

doncs en un to de recomanació, i no pas d’obligació, cita el fet de valorar una compensació                 

econòmica per aquells que ja no puguin o no vulguin tornar a les seues residències               

habituals.  

 

A més a més, invita a tornar als dispersats si “desitgen viure en pau amb els seus veïns”. 

 

 

2.3.   Resolució 273 
 
Aquesta resolució del tercer període de sessions de l’Assemblea General de l’ONU, titulada             

“Admissió d’Israel com a Membre de les Nacions Unides” va ésser aprovada l’11 de maig de                

1949. Cal dir que, malgrat la seua envergadura escarida, és un dels documents claus que               

més ha ajudat als partidaris del sionisme, ja que en aquest s’hi estipula l’entrada de l’Estat                

d’Israel a les Nacions Unides. 

 

Convé ressaltar l’apunt que s’hi fa en relació a allò dictaminat pel Consell de Seguretat , el                93

qual diu: “Israel és un Estat amant de la pau”. 

 

D’altra banda, també assenyala a Israel com un estat amb capacitat i voluntat de complir               

amb les obligacions corresponents com a membre de l’ONU i acaba l’escrit acceptant-ne la              

petició d’admissió com a Estat Membre, estudiada prèviament pel Consell de Seguretat. 

 

 

2.4.   Resolució 303 
 
Aquesta resolució, aprovada el 9 de desembre del mateix any que l’anterior, es centra en la                

ciutat de Jerusalem (com també en els seus voltants). Per tant, s’entén que té un lligam amb                 

la primera resolució que tracta aquest tema, la 181.  

 

D’igual manera que en aquesta, tornar a dictaminar la ciutat de Jerusalem i els Llocs               

Sagrats, degut a la gran importància d’aquests, com corpus separatum, tractant-los com            

règim internacional especial, i n’estipula la potestat de l’administració a les Nacions Unides. 

93 Organisme pertanyent a l’ONU que té com a funció principal la de mantenir la pau i la seguretat                   
entre les diverses nacions. És una de les oficines amb més pes dins de l’organització.  
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2.5.   Resolució 242 
 
Aprovada gairebé divuit anys després que l’anterior, el 22 de novembre de 1967 i, per tant,                

mig any després de la Guerra dels Sis Dies, és un intent d’ultimàtum per part de l’ONU a                  

Israel arran dels moviements militars i expansions recents d’aquest Estat.  

 

Davant d'aquestes successions, sembla ser que Israel va poder donar una possible imatge             

de que “potser no era un Estat amant de la pau”. És aquest fet el que va comportar a les                    

Nacions Unides a exigir de manera unànime “la instauració d’una pau justa i perdurable a               

l’Orient Mitjà”. També va instar a la retirada de les tropes israelianes dels territoris que Israel                

estava ocupant més enllà dels estipulats en la resolució 181, així com a respectar la               

sobirania de tots els Estats implicats en el conflicte araboisraelià.  

 

 

2.6.   Resolució 2443 
 
Aquest conveni aprovat el 19 de desembre 1968 té un gran lligam amb el que el precedeix.                 

Seguint l’actitud d’aquest, l’ONU expressa, de nou, una greu preocupació per la violació dels              

drets humans als territoris àrabs ocupats per Israel.  

 

Tanmateix, arriba a culpabilitzar el Govern d’Israel sobre les greus conseqüències derivades            

de la falta de respecte a les llibertats fonamentals i els drets humans als territoris ocupats.                

Això pot ésser exemplificat amb la destrucció d’habitatges àrabs, motiu pel qual l’ONU             

exigeix  l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans i els Convenis de Ginebra. 

 

És arran d’aquests atacs d’hostilitat, quan l’Assemblea General de l’ONU decideix crear un             

comitè especial per investigar les pràctiques israelianes que afecten els drets humans dels             

àrabs, els quals es van veure obligats a fugir de casa seua o, tal i com ho citen les Nacions                    

Unides, a desplaçar-se de la seua residència habitual.  

 

Nogensmenys, demana als representants polítics i diplomàtics d’Israel que rebin de bon grat             

aquest comitè i que en facilitin les seues accions. 
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2.7.   Resolució 338 
 
La necessitat d’aquest conveni signat el 22 d'octubre de 1973 neix arran de la Guerra del                

Yom Kippur , on hi van participar principalment Síria i Egipte contra Israel. 94

 

En l’escrit, el Consell de Seguretat insta als Estats implicats a cessar el foc i l’activitat militar                 

per complet en un temps límit equivalent a 12 hores. Finalitza fent memòria a la resolució                

242 i recalcant la necessitat d’establir una pau justa i duradera al Pròxim Orient.  

 

 

2.8.   Resolució 3379 
 
Aprovada el 10 de novembre de 1975 i anulada posteriorment el 16 de desembre de 1991                

quan va ésser aprovada la resolució 46/86, determinava el sionisme i altres conductes             

semblants ideades arran del pensament imperialsita, com ideologies racistes,         

classificant-les com a formes de racisme i de discriminació racial.  

 

 

2.9.   Resolució 425 
 
Centrant-se en la frontera amb el Líban, va ser aprovada el 19 de març del 78. Neix arran                  

de l’expansió territorial d’Israel, equivalent a prop de mil quilòmetres quadrats, sobre la             

República libanesa.  

 

En aquest document s’exhorta Israel a aturar, de manera immediata, l’activitat militar            

iniciada per aquest mateix estat. L’ONU qualifica que les accions israelianes bèl·liques són             

un atemptat vers la integritat territorial, la sobirania i la independència política libanesa en              

territori d’aquesta república.  

 

D’altra banda, es respon de manera favorable la sol·licitud d’ajut armat efectuada pel Líban.              

Aquesta es basa en establir una força provisional de les Nacions Unides sota control              

libanès, i la tasca que durà a terme serà la de comprobar la retirada israelí, a fi de restablir                   

94 Compresa del 6 al 25 d’octubre de 1973, l’atac inicial va ser llençat per Egipte conjuntament amb                  
Síria vers Israel. La victòria van endur-se-la els jueus.  
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la pau i la seguretat internacional i assegurar que les autoritats libaneses puguin recuperar              

l’autoritat d’aquell territori ocupat en aquesta expansió israeliana.  

 

 

2.10.   Resolució 446 
 
Arran dels diversos assentaments jueus a territoris àrabs palestins de 1967 ençà, un             

malestar general dins l’ONU, a causa d’aquests moviments no consentits per aquesta            

organització, va fer-se present.  

 

Davant aquesta necessitat, les Nacions Unides es van veure obligades a dir-hi quelcom.             

Tanmateix, el 22 de març de 1979, va aclarir que aquests assentaments no tenien cap               

validesa jurídica, qualificant-los doncs d’il·legals. 

 

D’altra banda, també va advertir-se que aquest conjunt d’actituds i accions israelianes eren             

considerades com “una greu obstrucció per aconseguir una pau completa, justa i duradora a              

l’Orient Mitjà”.  

 

Arribats en aquesta situació greu, ja per segona vegada, convé ressaltar que les             

observacions que fa l’ONU contradiuen allò que, anteriorment, havia estat dictaminat pel            

Consell de Seguretat en la resolució 273. És aquest fet el que justifica, en diverses               

ocasions, les advertències que duu a terme l’ONU en veure que Israel no respecta allò               

acordat i vulnera certs drets fonamentals .  95

 

 

2.11.   Resolució 471 
 
Aprovada el 5 de juny de 1980, és creada i aprovada com a resposta de les Nacions Unides                  

davant els atemptats realitzats per israelians als alcaldes d’una de les ciutats més             

importants de Cisjordània; Nablus , i de les ciutats de Ramal·lah i Al-Bireh , totes tres              96 97 98

poblacions sota control de l’Autoritat Nacional Palestina. 

 

95 Veure la resolució 2443, on es tracta aquest litigi per primera vegada.  
96 Variant de la nomenclatura original àrab نابلس. 
97 Variant de la nomenclatura original àrab رام اهللا. 
98 Variant de la nomenclatura original en àrab البیرة. Aquesta població també rep el nom de Castrum 
Mahomeria. 
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Dins d’aquesta, es demana cercar i jutjar-ne als culpables i es destaca una preocupació              

genralitzada dins les diverses nacions formants de l’ONU respecte el fet que als colons civils               

jueus se’ls sigui permès, per part d’Israel, ocupar i circular armadament. És més, tal i com                

resulta obvi, s’hi recalca que és, aquest fenomen, una clara facilitat alhora de cometre crims               

vers la població, també civil, àrab.  

 

 

2.12.   Resolució 726 
 
Abastant l’àmbit dels presoners de guerra i el d’altres reclusions no permeses per les              

Nacions Unides com a conseqüència de la vulneració dels drets fonamentals que            

comporten, el 7 de gener de 1992, va ser escrita aquesta decisió.  

 

En primer lloc, es condemna durament la decisió de les autoritats israelianes de deportar              

civils àrabs palestins.  

 

En segon lloc, es recorda el Quart Conveni de Ginebra del 12 d’agost de 1949, i se n’exigeix                  

l’aplicació per part d’Israel a tots els territoris que ha ocupat. 

 

En tercer lloc, es defensa el poble palestí que pateix ocupacions i se’n prohibeix la               

deportació dels seus habitants. 

 

Per acabar, i en relació al punt precedent, es demana a Israel alliberar i permetre el lliure i                  

segur retorn dels deportats als territoris ocupats. Nogensmenys, s’acorda revisar l’assumpte           

araboisraelià a fi de trobar el camí cap a la pau justa i perdurable.  

 

 

2.13.   Resolució 799 
 
El 17 de desembre de 1992, centenars de civils palestins van ésser deportats dels territoris               

palestins ocupats recentment per Israel. A més a més, alguns d’ells eren originaris de              

Jerusalem, territori de règim internacional, tal i com va ésser estipulat en la resolució 181,               

en la que s’aprovava la creació de l’Estat jueu i els seus límits territorials. 
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Com a resposta a aquest fenomen, el 18 de desembre del mateix any, l’ONU aprova               

aquesta resolució en la que reafirma la validesa dels altres escrits i condemna aquestes              

deportacions per part d’Israel.  

 

D’altra banda, per tal de supervisar les accions exigides en aquesta resolució i en la 726, el                 

Consell de Seguretat demana al secretari general de les Nacions Unides, l’enviament d’un             

representant a la zona que informi de totes les accions dutes a terme per les autoritats                

israelianes i en demana la revisió activa del conflicte. 

 

 

2.14.   Resolució 904 
 
Publicada el 19 de març de 1994, tracta en exclusivitat la massacre comesa per un               

extremista jueu a diversos palestins que es trobaven en una mesquita a la població              

d’Hebron.  

 

En aquesta carta s’hi recalca la necessitat de proporcionar protecció i seguretat al poble              

palestí. Tanmateix, exhorta a Israel, la potència ocupant, a continuar prenent i aplicant             

mesures, inclosa, entre altres coses, la confiscació d'armes, amb l'objectiu de prevenir actes             

de violència il·legals per part dels colons israelians. 

 

Però sent realistes, les Nacions Unides veuen que és quelcom realment complicat, i per              

aquest motiu sol·liciten als patrocinadors del procés de pau, als Estats Units d'Amèrica i a la                

Federació Russa, que “continuïn els seus esforços per dinamitzar el procés de pau i              

emprenguin el suport necessari per a la implementació de les mesures esmentades”. 

 

 

2.15.   Resolució 51/223 
 
Tal i com s’ha vist fins en aquest punt, la majoria de resolucions tenien com a objecte                 

l’expansió territorial israeliana, sobretot a Gaza i Cisjordània. Però que passa durant aquest             

temps a la ciutat de Jerusalem? 

 

En primer lloc, resulta necessari recordar que es tracta d’una zona estipulada per les              

Nacions Unides com de règim internacional. 
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Però, a la pràctica, Israel en busca l’autoritat política i militar. És per aquest mateix motiu                

que s’hi fan presents assentaments, concretament a la zona de Jebel Abu Ghneim .             99

L’ONU, que considera aquests assentaments com a il·legals i un obstacle important per a la               

pau, es veu amb l’obligació de pronunciar-s’hi mitjançant aquesta nova resolució que data             

del 13 de març de 1997, on també renya Israel en relació a diverses expropiacions vers                

àrabs palestins. 

 

 

2.16.   Resolució 10/6 
 
Aquesta resolució del 9 de febrer de 1999 neix davant la necessitat de l’ONU de defensar                

els propòsits i principis recollits en la Carta de les Nacions Unides, el dret internacional               

humanitari i tots els altres instruments del dret internacional i, d’una manera més concreta i               

centrada en el seu objecte, les resolucions de les mateixes Nacions Unides . 100

 

D’altra banda, es torna a fer referència a diverses resolucions prèvies i acords que tractaven               

aquest tema i, especialment, feien referència a les activitats d’assentament i la resta             

d’activitats contràries al dret internacional. Per tant, l’estructura és força similar a la de les               

resolucions prèvies. 

 

 

2.17.   Resolució 1397 
 
Aprovada el 12 de març de 2002, el Consell de Seguretat hi recalca i recolza la importància                 

d’entendre que el conflicte araboisraelià del Pròxim Orient té lloc en una regió on cal que                

convisquin els dos Estats protagonistes, Israel i Palestina, acordant i respectant les            

fronteres d’aquests. 

 

Seguint aquesta filosofia, demana a les autoritats d’ambdós Estats una cooperació           

centrada, principalment, en la prevenció i la reacció vers qualsevol acte de terrorisme,             

99 Variant de la nomenclatura original hebrea הר חומה i coneguda també com Har Homa, és el nom 
que rep la zona Est de la ciutat de Jerusalem.  
100 S’hi inclouen les redactades per l'Assemblea General i les del del Consell de Seguretat, ambdós 
organismes pertanyents a l’Organització de les Nacions Unides. 
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provocació, incitació i destrucció, a fi d’aconseguir l’objectiu d’establir la pau en el conjunt de               

la regió en qüestió. 

 

També cal destacar la mostra de suport que expressa, de nou, el Consell de Seguretat al                

Secretari General , una mostra de reafirmació de la voluntat d’aquest organisme en            101

aconseguir la via per la pau i vetllar-ne per seua estabilitat. 

 

 

2.18.   Resolució 1402 
 
Estant clarament lligada amb la resolució anterior, la 1397, i feta pública el 30 de març del                 

mateix any, el Consell de Seguretat reafirma les seues declaracions, afegint-hi certs punts             

nous arran d’atemptats suicides a Israel, així com l’atac militar al quarter del President de               

l’Autoritat Palestina.  

 

A més a més, exigeix, de nou, la prevenció i la reacció vers qualsevol acte de terrorisme,                 

provocació, incitació i destrucció, a fi d’aconseguir l’objectiu d’establir la pau en el conjunt de               

la regió en qüestió, apel·lant doncs al compliment de la resolució prèvia. Aquestes paraules              

també busquen fer referència als recents ocupaments per part d’Israel a Ramal·lah. 

 

 

2.19.   Resolució 1435 
 
Centrant-se en el dret humanitari internacional i fent referència a nous atacs efectuats tant a               

Israel com a Palestina i, d’una manera més concreta, a l'ocupació de les oficines centrals               

del President de l’Autoritat Palestina , el Consell de Seguretat va aprovar aquesta            102

resolució el 24 de setembre de 2002. 

 

En aquesta reitera la crida a la unitat internacional vers la prevenció i la reacció davant de                 

qualsevol acte de terrorisme, provocació, incitació i destrucció, a fi d’aconseguir l’objectiu            

d’establir la pau en el conjunt de la regió en qüestió. Per tant, demana a l’Autoritat Palestina                 

que jutgi als responsables dels atacs terroristes. 

101 Figura entesa com representant del conjunt dels òrgans de l’Organització de les Nacions Unides. 
102 Fet que va més enllà d’una simple ocupació d’espai, ja que s’interpreta com el Govern d’Israel                 
pretén suplantar el poder de l’Autoritat Palestina, fruit de l’expansió territorial d’Israel i el seu anhel de                 
control sobre territori palestí fins abastar la terra promesa. 
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Tanmateix, exigeix la modificació de fronteres, marcant-ne com a guia les establertes feia             

dos anys, al setembre de 2002. 

 

 

2.20.   Resolució 57/109 
 
Tot i la negativa per part d’Israel i del seu gran aliat, el país nord-americà, el 3 de desembre                   

de 2002 l’Assemblea General va aprovar aquesta nova resolució. 

 

D’alguna manera, busca difondre el que l’ONU anomena qüestió de Palestina mitjançant la             

fomentació de programes supervisats per l’Assemblea, a fi de sensibilitzar la comunitat            

internacional i obtenir suport en el procés de pau.  

 

Per fer-ho, pretén emetre publicacions en s’informi de les activitats tant de l’ONU com de les                

dues autoritats nacionals de la regió, amb l’objectiu de visibilitzar la qüestió. 

 

Lligat amb aquest darrer aspecte, recordar el pla de 1995 en el que ja s’hi preveu un pla per                   

reforçar el programa de formació per a radiodifusors i periodistes palestins iniciat el 1995. 

 

 

2.21.   Resolució 2003/8 
 
Publicada el 16 d’abril de 2003 per la Comissió de Drets Humans , neix com a resposta de                 103

les Nacions Unides davant la situació vulnerable en què es trobaven habitants libanesos             

que restaven detinguts per Israel.  

 

Per tant, i basant-se també en els Acords de Ginebra, demana al govern d’Israel que alliberi                

els libanesos que té presos i n’eviti el seu ús com a ostatges a efectes de negociació.                 

Nogensmenys, reafirma l’obligació que té Israel de permetre a organitzacions humanitàries           

internacionals verificar les condicions sanitàries i humanitàries d’aquests presoners.  

 

103 Organisme que formà part l’ONU tenint com a funció principal la de vetllar pel compliment i                 
l’aplicació dels Drets Humans. Actualment, aquesta funció és a càrrec del Consell de Drets Humans               
de les Nacions Unides i, per tant, la comissió ha quedat dissolta i substituïda per aquest nou Consell. 
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D’altra banda, les Nacions Unides opten per enviar una Força Provisional, a la qual el               

Govern d’Israel s’hi ha de sotmetre i facilitar-ne tot allò necessari, com per exemple mapes               

on estiguin indicades les posicions dels camps de mines terrestres. 

 

 

2.22.   Resolució 10/12 
 
Aprovada el 19 de setembre de 2003 per l’Assemblea General, aquesta resolució fa             

memòria de les víctimes innocents a tot el territori palestí ocupat i a Israel i, lligat amb això,                  

en condemna els causants de les víctimes, la violència i el terrorisme. Igualment, expressa              

el seu rebuig vers qualsevol acte de terrorisme, provocació, incitació i destrucció, per tal              

d’aconseguir l’objectiu: establir la pau en el conjunt de la regió en qüestió. 

 

Altrament, lamenta el que cataloga com assassinats extrajudicials, i ho argumenta com una             

violació del dret internacional i del dret internacional humanitari, recordant també la            

il·legalitat que suposa la deportació de qualsevol palestí per part de la potència ocupant,              

Israel. 

 
 

 
2.23.   Resolució 10/13 
 

Adoptada per l'Assemblea General el 21 d’octubre de 2003, exigeix a Israel l’aturament i la               

destrucció del mur que construeix al territori palestí ocupat, ja que considera que contradiu              

les disposicions pertinents del dret internacional. Nogensmenys, també alerta a Israel que            

cal que no emprengui cap acció considerada com una violació dels drets humans,             

destacant-ne la deportació, els atacs civils i els assassinats extrajudicials, als quals ja n’ha              

fet referència en resolucions prèvies.  

 

D’altra banda, també exhorta a l’Autoritat Palestina a prevenir, interrompre i frenar totes les              

accions violentes, ja que aquestes també són una vulneració dels drets humans. 
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2.24.   Resolució 1544 
 
Aprovada el 19 de maig de 2004 pel Consell de Seguretat, sorgeix arran les recents               

destruccions d’habitatges palestins.  

 

Així doncs, apel·lant al dret internacional humanitari, comunica a Israel la seua obligació             

d’aturar aquestes demolicions. Però, com a conseqüència dels enderrocaments ja efectuats           

i davant la situació de vulnerabilitat en la que es veuen submergits els afectats, també               

demana a Israel que els doni el seu ajut, concretament a la zona de Rafah . 104

 

Conclou demanant la fi de la violència i exhortan a les dues nacions a vetllar pel respecte. 

 

 

2.25.   Resolució 10/15 
 
Tot i que Israel ja s’havia negat a aturar la construcció del mur en territori palestí ocupat, el 2                   

d’agost de 2004, l’Assemblea General va veure la necessitat d’elaborar una nova resolució             

per tal de recalcar la il·legalitat d’aquest així com fer constar el dictamen del Tribunal               

Internacional de Justícia en relació a la construcció d’un mur en les condicions en què               

aquest s’estava construint. 

 

 

2.26.   Resolució 1860 
 
Publicada el 8 de gener de 2009 pel Consell de Seguretat, es centra en la zona de Gaza,                  

demanant a Israel que finalitzi tota activitat bèl·lica pròxima a la zona i que no interrompi el                 

treball d’assistència humanitària ni l’arribada de subministraments. I per tal d’assegurar-ho,           

veu amb bons ulls qualsevol prestació d’ajuda humanitària.  

 

Nogensmenys, també fa una crida als Estats Membres per tal d’aconseguir suport            

humanitari i econòmic mitjançant el Comitè Especial amb l'objectiu d’ajudar els habitants de             

Gaza. D’altra banda, també en sol·licita el seu ajut per tal d’aconseguir una pau entre els                

dos Estats i que les fronteres d’aquest quedin establertes i segures.  

104 Variant de la nomenclatura àrab رفح. És una ciutat d’origen històric situada a la Franja de 
Gaza. 
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Finalitza exhortant els Estats Membres i la Lliga Àrab a lluitar per aconseguir una              

reconciliació justa i posar fi al conflicte.  
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3. ACORDS PREVIS A LA PROPOSTA 
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3.1.   Declaració Balfour 
 
Arran de les disputes ocasionades en la Primera Guerra Mundial, l’Imperi Britànic batallava             

per aconseguir el control del que havia estat territori pertanyent a l’Imperi Otomà, més              

concretament la regió de Palestina. Aquest conflicte però, portaria als britànic, més d’un             

maldecap.  

 

Per una banda, les diverses confrontacions en que havien estat involucrats vers els             

francesos  ja els hi havien resultat constants problemes.  105

 

Per l’altra, el territori a conquerir incloïa una disputa pròpia, la qual és tractada en el conjunt                 

d’aquest treball. 

 

Aquesta declaració va prendre forma de carta, la qual va ser signada per Arthur Balfour, qui                

fou el Ministre d’Afers Estrangers, i va adreçar-se el segon de novembre de 1917 a Walter                

Rothschild , qui ostentava el títol de baró i era membre de la Cambra dels Lords. 106

 

La redacció final va trigar en redacar-se, doncs el primer Borrador Sionista Preliminar va ser               

redactat al juliol de 1917. A continuació d’aquest, van sorgir altres documents modificats             

tenint-ne com a base el primer. Aquests són: Borrador de Lord Rothschild , Borrador de              107

Balfour i Borrador de Milner , Borrador Milner-Amery i, finalment, el 2 de novembre de              108 109

1917, la versió final que rebé el nom en honor del seu redactor, Balfour: 
 

“El Govern de Sa Majestat considera favorablement l’establiment a Palestina d’una llar            

nacional per a la raça Jueva i usarà els seus millors esforços per facilitar la consecució                

d’aquest objectiu, entenent que no es farà res que pugui perjudicar els dret civils i religiosos                

de les comunitats no jueves existents a Palestina, drets o estatuts polítics dels quals              

gaudeixen els Jueus en qualsevol altre país”.  

 

Si n’analitzem el contingut, des de l’inici veiem com, per a la reialesa i els seus interessos                 

nacionalistes i imperialistes, resulta una prioritat no posar-se en contra als jueus, ja que els               

105 No només en territori otomà, sinó que també en europeu. 
106 Personalitat jueva més destacada a l’Imperi Britànic en aquella època i un actiu proponent del                
sionisme. 
107 Datat del 12 de juliol de 1917. 
108 Redactats durant l’agost de 1917. 
109 Del 4 d’octubre del mateix any. 
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veuen com uns aliats vers els països àrabs pròxims a la zona els quals, més endavant, al                 

1945, s’organitzarien en la Lliga d’Estats Àrabs.  

 

Per tant, atesa la necessitat d’acontentar-los, al llarg de la carta s’hi veu com hi ha posada                 

una èmfasi recalcada en relació al respecte dirigit cap als jueus, fins al punt que el lector,                 

subjectivament, pot veure-hi entre línies els futurs privilegis que pretén emmascarar el            

document.  

 

L’altre missatge que també resulta curiós s’observa en el tancament de la carta, on s’hi diu:                

“drets o estatuts polítics dels quals gaudeixen els Jueus en qualsevol altre país”. Per              

entendre quina referència pot estar fent, cal retrocedir fins a principis del segle xx. Però la                

sorpresa és que una immensa majoria de països europeus més que defensar, o simplement              

entendre, el poble jueu presentaven ideologies antisemitistes. Clar és que, seguint les            

polítiques imperialistes de l'època, és bastant complicat no voler mal a una nació que no               

sigui la pròpia o una d’aliada.  

 

En conseqüència, davant les promeses britàniques, l’arribada dels jueus va augmentar           

durant el Mandat . Als àrabs, com resulta lògic, no els agradava per a res aquesta arribada                110

massiva que ja resultava quelcom constant. Veien com eren dia rere dia desterrats i com, de                

mica en mica i cada vegada més, es veien envoltats de misèria. I davant del que per als                  

palestins resultava una ocupació, creixia l’hostilitat i l’antisemitisme, com a mostra de            

defensa cap al que defensaven com les seues terres.  

  

110 El Mandat Britànic de Palestina entrà en vigor el 24 de juliol 1922, tot i que l’establiment britànic ja 
va ser el 25 d’abril de 1920 i, de manera oficial, no va assumir-ne el control fins el 29 de setembre de 
1923. Finalitzà el 14 de maig de 1948, amb la proclamació d’independència d’Israel. 
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3.2.   Acords de Camp David 
 
Aquest acord, signat el 17 de setembre de 1978, és el resultat de 12 dies de negociacions                 

secretes entre Muhàmmad Ànwar as-Sadat , com a màxim representant de la República            111

Àrab d’Egipte, i Menahem Beguín , en representació de l’Estat d’Israel. Convé ressaltar            112

que, aquests acords que van ésser redactats d’amagat, van ser negociats a Camp David i               113

signats a la Casa Blanca a ulls de James Earl “Jimmy” Carter, Jr, qui fou president dels                 114

Estat Units d’Amèrica i actuà com a testimoni en les negociacions i l’acte de signatura. 

 

Tot i no haver cap representant palestí a les negociacions, una de les decisions que tracta                

l’acord és reconèixer i, per tant, permetre una autonomia plena als palestins. Per això, Israel               

va acceptar retirar les seues forces armades per tal de poder garantir la seguretat interna i                

externa, així com l’ordre públic.  

 

Però, com resulta obvi, aquest procés requeria temps. Per consegüent, va acordar-se un             

període de transició equivalent a 5 anys i, un cop aquest va finalitzar, “haurien de               

realitzar-se les negociacions per decidir l’estatus final de Cisjordània i Gaza ”, fet que feia              115

pensar que la pau al Pròxim Orient no era tan llunyana.  

 

Nogensmenys, Israel va voler assegurar la seua pròpia seguretat, demanant les mesures de             

seguretat per als seus veïns no només durant aquest període de transició, sinó que també               

volia garantir-ho de cara al futur. 

 

No va ser fins l’any 1982 quan aquesta pau va començar a donar fruits, amb la retirada                 

israeliana de la Península del Sinaí, excloent la ciutat de Taba, ciutat fronterera, la qual no                

va tornar a mans egípcies fins l’any 1989. 

 

111 Variant de la nomenclatura original àrab السادات أنور ,محمد ocupà el càrrec de President de la                 
República Àrab d’Egipte. Val la pena dir que, prèviament a aquest acord amb Israel, va encapçalar la                 
ja esmentada Guerra del Yom Kippur, és a dir, va declarar la guerra a l’Estat jueu. 
112 Variant de la nomenclatura original hebrea ּבִגין ,ְמַנֵחם fou Primer Ministre d’Israel. Els seus orígens                
polonesos serveixen per exemplificar com el corrent sionista es troba present arreu i uneix una               
immensa majoria del conjunt global de jueus. 
113 Base militar situada al Catoctin Mountain Park, al comtat de Frederick, dins de l’estat de Maryland. 
114 Residència oficial del President dels Estat Units d’Amèrica situada a Washington DC, la capital. 
115 Territoris entesos com els pertanyents a l’Estat àrab, l’anomenada palestina, segons la Resolució              
181 de l’ONU. 
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Els Acords de Camp David inclouen també futures intencions de treballar de costat amb les               

altres parts interessades, per acordar els procediments per a una solució justa i integral del               

problema dels refugiats palestins.  

 

Tot i així, el més important és el fet que un país àrab reconeix, per primera vegada, Israel                  

com a Estat. Val la pena dir que aquest acord va ser l’objecte amb el qual els presidents                  

dels dos Estats implicats van ser premiats amb el premi Nobel de la Pau, el mateix any de                  

l’establiment de l’acord. 

 

Però tot i semblar un progrés positiu, aquest acord entre Egipte, com a país àrab, i Israel, va                  

ser el detonant que provocà l’assassinat del president egipci, as-Sadat, el 6 d’octubre de              

1981, en mans del Gihad Islàmic Egipci . 116

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

116 Grup armat islamista, format per descendents dels Germans Musulmans, moviment polític també             
musulmà, basat en la llei islàmica que té com a objectiu la creació d’un Estat islàmic. 
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3.3.   Reconeixement mutu  
 
El 9 de setembre de 1993, Iàssir Arafat , qui fou president de l’Organització per a               117

l’Alliberament de Palestina, envià un carta a Yitshaq Rabbín , president d’Israel, on            118

reconeixia el dret a existir a l’Estat d’Israel.  

 

En la carta s’hi pot llegir la voluntat del màxim representant del poble palestí, tal i com ho                  

havia reconegut prèviament l’Organització de les Nacions Unides, de comprometre’s amb el            

procés de pau a l’Orient Mitjà i amb una resolució pacífica del conflicte, marcant com a eina                 

clau per a aquestes qüestions la negociació diplomàtica. 

 

D’altra banda, també fa referència a la Declaració de Principis, la qual entén com la porta a                 

una nova època de convivència pacífica, lliure de violència i de tots els altres actes que                

posin en perill la pau i l’estabilitat. En altres paraules, l’OAP expressa la seua renúncia a                119

l’ús del terrorisme i accepta la responsabilitat per tal de garantir la prevenció d’actes de               

violència i imposar-ne infraccions. 

 

L’únic impediment però, són les declaracions passades en relació a la Vista Palestina de              

l’Estat jueu. Per aquesta raó, Iàssir Arafat, com a representant de l’OAP, es compromet a               

sotmetre al Consell Nacional Palestí l’aprovació formal del nou Pacte Palestí. En aquest             

quedarien rebutjades totes les disposicions incompatibles de les versions prèvies d’aquest           

mateix pacte que no reconeixien l’Estat jueu i en declaraven la guerra. 

 

Com a resposta per part de Yitshaq Rabbín, el Govern d’Israel va contestar acceptant              

l’Organització per a l’Alliberament de Palestina com a únic representant del poble palestí en              

haver vist els compromisos que proposava.  

 

Això va significar l’inici de les noves negociacions de l’OAP dins del procés de pau, les qual                 

van donar lloc als omesos Acords d’Oslo.  

117 Variant de la nomenclatura original àrab عرفات یاسر i de nom original الحسي قدوة الرؤوف عبد                     محمد
(Muhàmmad Abd-ar-Raüf Qudwa al-Hussayní), fou un dirigent palestí i alt dirigent del partit polític              
Organització per a l’Alliberament de Palestina, que va ser president de l’Autoritat Palestina de              
Cisjordània i la Franja de Gaza. 
118 Variant de la nomenclatura original hebrea ָרִּבין .ִיְצַחק Amb una àmplia biografia militar, va ser                
primer ministre d’Israel.  
119 Acrònim de l’Organització per a l’Alliberament de Palestina. 
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3.4.   Pla Trump, “l’Acord del Segle”  
 
Aquesta proposta per al procés de pau del conflicte araboisraelià va ésser presentada el 28               

de gener de 2020 per l’actual president dels Estats Units d’Amèrica, Donald Trump,             

juntament amb Binyamín Netanyahu , qui és el primer ministre d’Israel. Convé ressaltar            120

que, ni en aquesta presentació duta a terme a la Casa Blanca, ni en la seua redacció, no hi                   

ha estat convidat cap representant del poble palestí, tot i que aquest pla preveu un futur                

amb dos Estats.  

 

El pla, que també té com a dissenyador a Jared Jushner , pretén posar fi al conflicte, tot i                  121

que, ara per ara, sembla que no serà així, car els palestins s’hi senten totalment exclosos.                

D’altra banda, també cal remarcar el moviment polític que Trump va efectuar en reconèixer              

Jerusalem com a capital d’Israel, havent estat declarada des d’un principi com de règim              

internacional, tal i com consta en la resolució 181 de l’ONU, acceptada pel mateix Estat               

israelià. Com a conseqüència, els palestins no tindrien cap altre remei que, en cas              

d'acceptar-ho, traslladar la seua capital als afores d’aquesta mateixa ciutat. 

 

Seguint amb la distribució territorial, la proposta també        

contempla un nou repartiment de terres, força alterat vers         

el repartiment original de 1947 .  122

 

Tal i com s’observa en aquest mapa extret del propi pla de            

Trump, anomenat “Peace to prosperity” , la reducció       123

territorial de l’Estat palestí és força considerable, tot i que          

aquesta proposta de disminució del terreny no és tota fruit          

del mateix pla. Cal tenir en compte que des de 1947 fins a             

dia d’avui, a la zona, hi ha hagut desenes de moviments           

bèl·lics fronterers que han abocat el territori sota autoritat         

palestina a una reducció pràcticament inevitable i       

irreversible.  

120 Variant de la nomenclatura original hebrea ִּבְנָיִמין ְנַתְנָיהּו. 
121 De nom complet Jared Covey Kushner i gendre de Donald John Trump, és el director de l’Oficina                  
d’Innovació Americana i Conseller Superior del president dels Estat Units. Cal afegir que és jueu               
ortodoxe, fet que, a primera vista, fa pensar en una redacció poc objectiva per al possible, tot i que                   
poc probable, pla de pau. 
122 Fent referència a l’establiment de fronteres previst i acceptat en la resolució 181 de l’Assemblea                
General de l’ONU. 
123 De la pau a la prosperitat, pau a la prosperitat.  
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Però aquests moviments de les delimitacions territorials comporten, de manera paral·lela, el            

reconeixement legal d’un gran nombre d’assentament jueus presents a Judea i Samaria .            124

De fet, aquesta és una de les característiques més remarcables del pla, doncs la proposta               

de redistribució territorial comporta una cessió de terreny equivalent a, més o menys, un terç               

del territori palestí. En altres paraules, l’autoritat palestina perdria una gran zona de control              

que passaria a mans de l’Estat jueu.  

 
Pel que fa a la zona que continuaria estant en mans palestines, l’acord preveu un aturament                

temporal de possibles noves construccions d’assentament jueus. Val la pena dir que, aquest             

aturament de tan sols 4 anys, aboca al lector del pla a un mar de dubtes en relació a què                    

passarà un cop aquest termini d'adaptació expiri, provocant una gran sensació d’incertesa si             

mai s’arriba a posar en pràctica aquesta proposta nord-americana.  

 

Tanmateix, aquest plantejament de pau no només obligaria a fugir als palestins que,             

actualment, tenen com a residència habitual una zona que, segons el pla, passaria a ésser               

pertanyent a l’Estat israelià, sinó que també nega el dret de retorn a tots aquells habitants                

de territoris que havien estat en algun moment palestins que, en el passat, també es van                

veure en l’obligació de marxar.  

 

Malgrat que, a primera vista, pot resultar quelcom totalment comprensible el fet que el              

conjunt de palestins no acceptin aquesta proposta, Trump té previst oferir a l’administració             

palestina i a altres països veïns amb Israel prop de 50.000 milions d’euros a canvi de dues                 

condicions. La primera, és el cessament de la lluita armada per part dels palestins. L’altra,               

és el compliment de la distribució territorial prevista en el mateix pla.  

 

En conseqüència, el fet de no tenir en compte la veu del poble palestí i el rebuig expressat                  

per aquest, tot fa pensar que aquesta proposta mai serà vista amb bons ulls per la                

comunitat palestina i que no complirà el seu objectiu ja marcat en el títol, ésser l’Acord del                 

Segle”.  

124 Topònim equivalent a Cisjordània, emprat pròpiament per la comunitat jueva.  
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4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
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4.1.   Punt de partida 
 
Abans de poder plantejar aquesta proposta de tractat de pau, ha estat necessari estudiar i               

analitzar els diferents tractats que han estat signats al llarg dels darrers 75 anys. De cada un                 

d’aquests, se n’ha extret el que ha resultat ésser més interessant i, sobretot, més just per                

ambdós bàndols.  

 

Una vegada realitzat aquest procés, juntament amb les aportacions extretes d’entrevistes i            

converses diverses, ha estat possible fer una síntesi capaç de recollir els interessos, les              

inquietuds i els desitjos d’ambdues parts.  

 

Nogensmenys, resulta necessari ressaltar que en qualsevol tractat de pau les dues parts             

estan, d’alguna manera, obligades a cedir. Un bon tractat mai ha d’afavorir més un bàndol               

que l’altre, ja que aquest cal que sigui equilibrat i equitatiu. És per aquest mateix motiu que                 

mai podran satisfer-se del tot les parts implicades. 

 

Tot això, doncs, és des d’on cal partir per proposar una fi definitiva davant el que es pot                  

considerar com una desagradable situació humanitària.  

 

Aquesta pugna entre dos Estats amb idees pròpies, lògicament oposades, ha abocat a             

milers i milers de persones a una greu trifulga que dona, per desgràcia, més tristors que no                 

pas solucions reals.  

 

En conseqüència, convé posar fil a l’agulla per tal d’assolir la pau i preservar la seguretat                

humana.  
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4.2.   Delimitació de les circumscripcions territorials 
 
L’eix primordial d’aquest conflicte gira entorn de la disposició geogràfica dels Estats            

implicats en aquesta pugna. Per consegüent, resulta necessari delimitar les demarcacions           

estatals i la zona de poder dels dos governs independents.  

 

Malgrat que ha patit diverses modificacions, tot i que no totes elles legals , aquesta              125

proposta agafa, com a divisió territorial, aquella prevista per l’Assemblea General de l’ONU             

en la seua primera resolució en relació a aquest conflicte, després del Mandat britànic de               

Palestina: la Resolució 181, aprovada el 29 de novembre de 1947. 

 

Així és que, aquesta proposta accepta la creació de dos Estats independents, comportant el              

reconeixement complet de dos governs, un d’Israelià i l’altre Palestí. Per tant, es mostra              

rebuig al reconeixement parcial de l’ONU, així com al de la resta d’Estats simpatitzants amb               

aquesta postura envers l'autonomia completa de Palestina com a Estat. 

 

D’una banda, accepta la petició d’una àmplia majoria        

àrab palestina, representada per l’Autoritat Nacional      

Palestina, d’establir l’Estat de Palestina en part de la         

regió que havia estat en mans dels britànics,        

representada en color mostassa en el mapa. Palestina,        

com a Estat, abarcaria uns 11.500 quilòmetres quadrats. 

 

De l’altra, obliga a Israel a reduir el seu territori actual           

fins assolir el reconegut l’any 1947 per ell mateix, de          

color blau en el mapa, que equival a vora 14.000          

quilòmetres quadrats. 

 

Tanmateix, insta als dos Estats a retirar les forces         

militars i paramilitars del terme municipal de Jerusalem,        

per tal que se n’apliqui la condició de règim internacional         

, com a conseqüència de la riquesa religiosa, històrica         126

i cultural que engloba la ciutat.  127

125 Fent referència als empoderaments territorials no acceptats i, fins i tot, denunciats per l’ONU. 
126 Proposant una governació conjunta entre Israel i Palestina juntament amb representació dels tres              
grans pobles religiosos amb interessos municipals (Jueu, Cristià i Musulmà, amb les seues variants).  
127 Per aquest fet, els Estats Units d’Amèrica haurien de retirar-ne l’ambaixada. 
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4.3.   Nacionalitats estatals i derivacions 
 
La divisió del terreny després del Mandat britànic de Palestina va comportar l’adaptació             

territorial de dues nacions amb tot un seguit de característiques, sovint força oposades, tal i               

com ho suggereix aquesta proposta. 

 

Aquests trets característics no tan sols engloben aspectes religiosos, sinó que també cal             

tenir en compte la diferència ètnica i, per consegüent, cultural i lingüística, així com el               

sistema politicoeconòmic més preferent per a la majoria d’habitants d’ambdós Estats nació,            

de manera independent. 

 

Així és que, aquesta proposta planteja la democràcia com l’única doctrina política            128

acceptable en els dos Estats, considerant-la l’eina social i humanitària més valuosa. D’altra             

banda, també pot resultar un gran ajut per tal de donar veu a propostes, punts de vista,                 

crítiques i opinions de qualsevol sector d’habitants, ja siguin aquests israelians o palestins.  

 

Per tant, els dos Estats es veuen en l’obligació de garantir la lliure creació de partits polítics,                 

sempre que aquests siguin amants de la pau i rebutgin tot acte, terrorista o no, que pugui                 

ésser un impediment per a l’evolució de la nació, així com per a la seguretat nacional i/o                 

internacional. La idea central d’aquest punt és el fet de garantir, en qualsevol dels dos               

Estats implicats, l’ús legítim de la democràcia com a eina social i humanitària dins del               

context polític, tal i com ja s’ha dit. 

 

En conseqüència, qualsevol dels dos Estats no pot privar el dret a reunió, la llibertat               

d’expressió ni qualsevol altre moviment o formació, podent-ho exemplificar amb la figura            

dels sindicats, que no incompleixi cap de les condicions esmentades en el paràgraf anterior              

o bé vulneri qualsevol dels elements citats a la Declaració Universal dels Drets Humans .  129

 

Com a conseqüència dels antecedents coneguts de la regió, d’aquest escrit convé            

ressaltar-ne l’article segon: “Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta             

declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de              

qualsevol altre mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició”. 

128 Sistema polític que defensa el poder del poble, així com la seua intervenció en el govern i en                   
l’elecció dels seus integrants, els governants. 
129 Recull de 30 articles encapçalats per un preàmbul que tracten tot un seguit de drets fonamentals i                  
irrenunciables de tota persona humana. Foren aprovats el 10 de desembre de 1948 per l’Assemblea               
General de les Nacions Unides, i un gran nombre d’Estats en són simpatitzants. 
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En relació a les manifestacions anteriors, convé posar una èmfasi especial a la figura dels               

refugiats i les altres persones que, des del 1947 ençà, s’han vist en l’obligació de marxar                130

del que havia estat la seua residència habitual. Cal dir que ja sigui com a conseqüència de                 

les forces militars, dels grups paramilitars o bé de la presència d’assentaments contraris als              

acords previs vers els dos Estats, milers de persones s’han vist obligades a formar part               

d’aquesta condició de refugiats, sovint de guerra. 

 

Per aquest fet, s’invita als dos Estats a cooperar de manera coordinada per tal de resoldre                

cadascun dels tràmits oportuns per acabar amb la sofrença d’aquestes persones.  

 

D’una banda, convida als dos futurs governs a “obrir les portes” i facilitar el lliure retorn dels                 

refugiats, atorgant-ne la nacionalitat legal pertinent i sempre garantint, a la figura del             

retornant, el compromís i la seguretat del compliment d’allò estipulat en la Declaració             

Universal dels Drets Humans. 

 

De l’altra, i en cas de no poder-ne garantir la seua seguretat davant un possible retorn,                

l’Estat culpable, és a dir, aquell en que no hi ha presents les mesures necessàries per al                 

lliure retorn de les persones sota condició de refugiades, es veurà en l’obligació d’efectuar              

una compensació econòmica en relació al conjunt de béns que, en el seu moment, va               

arribar a posseir la persona  que es troba, actualment, en condició de refugiada. 

 

Nogensmenys, també s’hi sumarà una quantitat preacordada com a conseqüència de les            

possibles molèsties, derivades d’aquesta circumstància, que puguin arribar a ésser          

ocasionades i afectin, de manera directa o indirecta, al demandant. 

 

Un dels altres objectius primordials és el fet d’assolir la pau i, el més important, aconseguir                

que aquesta disposi d’un caràcter inveterat. I no hi ha eina més útil que l’educació. Per tant,                 

a fi d’aconseguir aquesta voluntat, es proposa un pla educatiu conjunt entre els dos futurs               

Estats que tracti de manera concreta l’origen, l’evolució, la resolució i l’estat actual del              

conflicte amb l’objectiu d’evitar un desafortunat augment de l’hostilitat, molts cops present            

des de fases prèvies a l’edat adulta, que, a la pràctica i de la mateixa manera que ho fa                   

130 Entenent com a persona sota condició de refugiat una persona que, a causa d’una por fundada pel                  
fet de ser perseguida per raons de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social o d’opinió                 
política en particular, es troba fora del seu país de naixement i és incapaç, o, a causa de tal por, no                     
està disposada a servir-se de la protecció d’aquell país; o de qui, per no tenir nacionalitat i estar fora                   
del país de la seua antiga residència habitual com a resultat de tals esdeveniments, és incapaç, a                 
causa de tal por, d’estar disposat a tornar-hi, tal i com ho va establir la Convenció del 28 de juliol de                     
1951 relativa a l’Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides. 
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qualsevol prejudici, deriva en un greu obstacle per a l’evolució, la pau i, conseqüentment,              

per a la llibertat dels habitants d’ambdues nacions en forma d’Estats independents. 

 

Tot i així, si a la llarga es presenta algun obstacle, de caràcter internacional, que impliqui de                 

manera conjunta als dos Estats i aquest no sigui tractat en aquest document, les autoritats               

del dos Estats es veurien en l’obligació de parlar-ne de manera conjunta, juntament les              

autoritats de la ciutat de règim internacional, Jerusalem, per tal d’arribar a un acord raonable               

i just, tot respectant sempre la ja citada Declaració Universal dels Drets Humans perquè, al               

cap i a la fi, són els humans els qui en pateixen les conseqüències vertaderes, i no pas les                   

potències mundials que, en un context històric, són agents totalment externs al conflicte             

araboisraelià del Pròxim Orient.  
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1.   INTRODUCCIÓ 
 
Aquesta part ha estat, de ben segur, un element clau per tal d’entendre el conflicte. Però                

l’experiència, les vivències i els coneixements que han compartit les tres persones que han              

accedit a parlar obertament del tema araboisraelià del Pròxim Orient no només han tingut              

aquesta finalitat, sinó que també han estat especialment útils per conèixer postures diverses             

que calien contemplar per tal de realitzar la proposta de pla de pau. 

 

Tanmateix, convé ressaltar que ha estat força difícil trobar gent disposada a parlar             

obertament del tema, destacant el bàndol propalestí . Possiblement, això és fruit de la por              131

que té aquest grup d’habitants vers la facció contrària.  

 

Pel que fa als partidaris de la causa israeliana, tampoc ha estat fàcil trobar gent disposada a                 

parlar. N’és un bon exemple la resposta nul·la rebuda per part de l’Associació Catalana              

d’Amics d’Israel, com també en són diverses respostes negatives rebudes per part de             

personatges varis assabentats de la qüestió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 No en el sentit radical o violent, sinó fent referència a aquell sector simpatitzant de la causa                  
(pro)palestina. 
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2.   VEU (PRO)ISRAELIANA 
 
En aquest capítol s’hi troba un recull de les preguntes més captivadores fetes a una persona                

natural d’Escòcia, pertanyent a la comunitat jueva i partidària de la causa israeliana, que              

vaig tenir l’honor de conèixer fa un parell d’anys. El seu nom no es menciona en el treball, ja                   

que l’entrevistat va demanar, de manera explícita, romandre en l’anonimat.  

 

 

Arret d’Arreug i Pau: Una part que considero imprescindible comprendre per entendre            

l’estima que té el conjunt del poble jueu cap a Israel, és el que es narra en el Pentateuc. És                    

aquest aspecte religiós present en el moviment sionista actual, o bé, a dia d’avui, és tan sols                 

quelcom que només engloba aspectes civils? 

 

Anònim: I think the religious (Jew) aspect has been and always will be an aspect of the                 

Zionist movement, starting thousands of years ago when Jews were expelled from their             

‘homeland’ by the Romans. Lots of traditions in Judaism symbolise the aspiration to return to               

the homeland (e.g. at a wedding when we break a glass, it symbolises the destruction of                

Jerusalem and the hope that one day we can return, that the children of the marriage can be                  

the foundation for a future in Jerusalem, we pray towards Jerusalem etc.). The word zion in                

Hebrew is used as a synonym for Jerusalem and the land of Israel, also having connotations                

with peace. Zionism meaning that the Jewish people have a right to their native land and are                 

able to succeed and liberate the land. 

 

In modern times this aspiration to return to Israel was achieved through political Zionism,              

where European leaders, Jews and non-Jews, took an opportunity after the transition of             

power from the Ottoman empire over the controlled region of Palestine (Jordan, Syria,             

Modern day Israel etc…) to the British. The British were no longer interested in controlling               

the region and so the land was divided further and new states were formed, including the                

Kingdom of Jordan and the State of Israel.  

 

In short, Zionism as an ideology does not come from “God gave us that land”, - this is not the                    

answer. The reason why the Jews have a claim to the land of Israel is that the whole Jewish                   

nation as a people, culture, language, belief system, identity and values, was born and grew               

from that land. They were removed from that land (a small minority of Jews maintained a                

constant presence and were bale to survive there) but always had a strong connection and               

draw back to their ancestral homeland. This was achieved through modern political Zionism.  
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Some people even argue that Judaism is not actually a religion, but more of an identity or a                  

nationality with all the things I mentioned earlier (people, culture, language, belief system,             

identity and values), that the Jews carried with them all over the world after they were                

removed from the land. Since there has always been this strong connection to the land, I                

think that the “religious” aspect is a major influencer of the current Zionist movement.  

 

“Crec que l’aspecte religiós (fent referència al judaisme) ha estat i serà sempre un aspecte               

del moviment sionista, que va començar fa milers d’anys quan els jueus van ser expulsats               

de la seva «pàtria» pels romans. Un gran nombre de tradicions del judaisme simbolitzen              

l’aspiració de tornar a la pàtria (per exemple, en un casament quan trenquem un got de                

vidre, volem simbolitzar la destrucció de Jerusalem i l’esperança de que, algun dia, puguem              

tornar-hi, que els fills del matrimoni puguin ser la base per a un futur a Jerusalem, preguem                 

cap a Jerusalem, etc.). La paraula “zion” en hebreu s’utilitza com a sinònim de Jerusalem i                

la terra d’Israel, tenint també connotacions amb la pau. El Sionisme significa que el poble               

jueu té dret a la seva terra natal i és capaç de tenir èxit i alliberar-la. 

 

En els temps moderns, aquesta aspiració de tornar a Israel es va aconseguir a través del                

sionisme polític, on els líders europeus, jueus i no jueus, van aprofitar una oportunitat              

després de la transició del poder de l’Imperi Otomà sobre la regió controlada de Palestina               

(Jordània, Síria, l’actual Israel, etc.) als britànics. Els britànics ja no estaven interessats a              

controlar la regió i, per tant, la terra es va dividir i es van formar nous Estats, inclosos el                   

Regne de Jordània i l'Estat d'Israel. 

 

En resum, el sionisme com a ideologia no prové de "Déu ens va donar aquesta terra",                

aquesta no és la resposta. La raó per la qual els jueus reclamen la terra d’Israel és que tota                   

la nació jueva com a poble, cultura, llengua, sistema de creences, identitat i valors, va néixer                

i va créixer en aquella terra. Van ser allunyats d’aquella terra (una petita minoria de jueus                

mantenien una presència constant i eren capaços de sobreviure allà), però sempre tenien             

una forta connexió i tornaven a la seva pàtria ancestral. Això es va aconseguir a través del                 

Sionisme polític modern. 

 

Algunes persones fins i tot argumenten que el judaisme en realitat no és una religió, sinó                

més aviat una identitat o una nacionalitat amb totes les coses que he esmentat anteriorment               

(persones, cultura, llengua, sistema de creences, identitat i valors), que els jueus portaven             

amb ells per tot arreu, després d’haver estat allunyats de la regió. Com que sempre hi ha                 
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hagut aquesta forta connexió amb la terra, crec que l'aspecte "religiós" és un dels principals               

influents del moviment sionista actual.” 

 

AAP: Quina és doncs la rellevància de la part religiosa del conflicte? Va més enllà de les                 

arrels? 

 

A: I don’t believe that the conflict has much to do with the religion, at least not the essence                   

of the religion. I believe that the religious institutions are largely corrupt and are often, sadly,                

used as a means of conflict. This is evident for example in the Gaza strip where children are                  

often taught to hate Jews (not Israel, but Jews) in the name of religion. These attitudes act to                  

divide the people living in the region. Now the picture becomes very complex as two sides                

(or more) experience inherited stereotypes and animosity towards one another. They are not             

prepared to accept peace and therefore, the conflict will not be solved in this generation. I                

personally believe that educating young minds on a means to establish dialogue and             

understanding is necessary. 

 

In short, I think the conflict is majorly to do with politics, security and governance rather than                 

religion. However, religion plays a major part in these societies and therefore is important to               

consider. It is also worth trying to understand that culturally, people often have different              

belief systems and values, so comparing it directly to “Western” values is sometimes             

complicated.  

 

“No crec que el conflicte tingui molt a veure amb la religió, almenys no amb l’essència de la                  

religió, no la cultural. Crec que les institucions religioses són en gran part corruptes i,               

tristament, sovint s’utilitzen com a mitjà de conflicte. Això és evident, per exemple, a la franja                

de Gaza, on se sol ensenyar als nens a odiar els jueus (no a Israel, sinó als jueus) en nom                    

de la religió. Aquestes actituds actuen per dividir les persones que viuen a la regió. Ara la                 

imatge es fa molt complexa a mesura que les dues cares (i d’altres que són externes)                

experimenten estereotips heretats els uns amb els altres. No estan preparats per acceptar la              

pau i, per tant, el conflicte no es resoldrà en aquesta generació. Personalment, crec que és                

necessari educar les ments joves per establir diàleg i comprensió. 

 

En resum, crec que el conflicte té a veure principalment amb la política, la seguretat i la                 

governança en comptes de ser un factor religiós. No obstant això, la religió té un paper                

important en aquestes societats i, per tant, és important tenir-la en compte. També val la               

pena intentar comprendre que, culturalment, la gent sol tenir sistemes i valors de creences              
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diferents, de manera que comparar-los directament amb valors "occidentals" de vegades és            

complicat.” 

 

AAP: Passant a la banda política, quin és, realment, el nivell internacionalista de la situació?               

Com veu el poble jueu la mirada internacional? Ho fa amb bons ulls, o bé pensa que les                  

accions externalitzades són escasses? 

 

A: The conflict is obviously a major focus internationally, historically the land has been              

invaded and occupied multiple times and so many regions of the world have close ties to                

Israel. Israel today is a very developed country and democracy. Israelis in general are very               

independent and Israeli society manages very well. I don’t believe that any international             

involvement will improve the situation for Israelis or Palestinians. I think it is something that               

should happen from within. 

 

“El conflicte és, òbviament, un dels principals objectes internacionals. Històricament, la terra            

ha estat envaïda i ocupada diverses vegades, i moltes regions del món tenen estretes              

relacions amb Israel. Israel és avui un país amb un sistema democràtic molt desenvolupat.              

Els israelians, en general, són molt independents i la societat israeliana es gestiona molt bé.               

No crec que cap implicació internacional millori la situació dels israelians o palestins. Crec              

que és una cosa que hauria de passar des de dins.” 

 

AAP: Concretant en relació a la pregunta anterior. Què en penseu vós del paper dels Estats                

Units d’Amèrica?  

 

A: American aid to Israel is a complicated topic, and I do not support it. It is thought that                   

billions of dollars are given to Israel each year for military support. However, this is not true.                 

America does not give Israel real money, but it gives Israel credit, this means that Israel (or                 

the IDF) is required to purchase American military equipment. This means two things: First,              

Israel is completely dependent on America. Secondly, Israel cannot sell its own technology             

anywhere without American approval.  

 

The American-Israel lobby only formed in support of Israel after the 6-day war in 1967 after it                 

realised that Israel was a strong nation that would continue to exist. Before that, Israel was                

mainly independent and was also a strong country in its own right. I think American               

intervention is not good for Israel economically or socially. Israel has the potential and the               
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technology to manage its own security affairs. However, the American-Israeli lobby is            

continuing to sign new deals and becoming wealthier, as the conflict does not stop.  

 

“L’ajuda nord-americana a Israel és un tema complicat, i jo no n’estic d’acord. Es creu que                

es donen milers de milions de dòlars a Israel cada any per obtenir suport militar. Això no és                  

cert. Estats Units no dona diners reals a Israel, tot i que sí que dona crèdit a Israel, això vol                    

dir que Israel (o les FDI ) està obligat a comprar equipament militar nord-americà. Això              132

significa dues coses: D’una banda, Israel depèn completament d’Amèrica. De l’altra, Israel            

no pot vendre la seva pròpia tecnologia enlloc sense l’aprovació nord-americana. 

 

El lobby americà-israelià només es va formar en suport a Israel després de la Guerra dels                133

6 dies de 1967 després de que Israel destaqués com a nació forta que continuaria existint.                

Abans, Israel era principalment independent i també era un país fort per si mateix. Crec que                

la intervenció nord-americana no és bona per a Israel, ni econòmicament, ni socialment.             

Israel té el potencial i la tecnologia per gestionar els seus propis assumptes de seguretat.               

No obstant això, el lobby nord-americà-israelià continua firmant nous acords i esdevenint            

més ric, ja que el conflicte no s’atura.” 

 

AAP: Com veieu la relació actual entre l’Estat d’Israel i les Nacions Unides? 

 

A: I think that the United Nations has a bad reputation within Israel and many feel like the                  

organisation is biased against Israel and often politically corrupt. Allies of Israel share similar              

sentiments. Often Israel is criticised by the UN for its stance on defence, where the UN does                 

not have the same standard for other countries. Israel then assures itself that it does what it                 

must in terms of security, despite foreign pressure.  

 

“Crec que les Nacions Unides tenen una mala reputació dins d’Israel i molts consideren que               

l’organització actua, sovint, contra Israel, a banda que també és considerada una institució             

corrupta en termes polítics. Els aliats d’Israel comparteixen opinions similars. Sovint, Israel            

és criticat per l'ONU per la seva postura en l’àmbit de defensa, on l'ONU no té el mateix                  

estàndard per a altres països. Aleshores, Israel s’assegura que fa allò que cal en termes de                

seguretat, malgrat la pressió exterior.” 

 

132 Forces de Defensa d’Israel. 
133 Col·lectiu que actua com a grup de pressió, normalment en l’àmbit polític i, conseqüentment, en                
l'econòmic, arribant a implicar-se en assumptes militars. 
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AAP: Encara hi ha present el record de les accions dutes a terme pels exèrcits paramilitars                

israelís? Aquestes, fins a quin punt van ser o no perjudicials? 

 

A: There are several objects of memorabilia found in Israel today related to its creation, but                

not something so evident. I think all the tragedies of the fighting are remembered as history                

when times were different. Most Israelis, however, understand that these paramilitary groups            

were used to push out the British from the land, in order to create their own state. Also used                   

in fighting Jordanian /Arab armies from the inception of the State of Israel. 

 

“Hi ha diversos objectes de records trobats a Israel relacionats amb la seva creació, però no                

resulten ésser quelcom tan evident. Crec que totes les tragèdies dels combats es recorden              

com a elements històrics quan els temps eren diferents. La majoria d’israelians, però,             

entenen que aquests grups paramilitars s’utilitzaven per expulsar els britànics de la terra per              

crear el seu propi estat. També s’utilitzaven en la lluita contra els exèrcits àrabs i jordans                

des dels inicis de l’Estat d’Israel.” 

 

 

Tal i com pot observar-se, aquest fragment de conversa té un gran nombre de punts que                

resulten força curiosos. Externament, parlant de manera generalitzada, hi ha present la            

creença d’un fort lligam entre els Estats Units d’Amèrica amb l’Estat d’Israel, pensant que el               

primer dels Estats nombrats ajuda al segon.  

 

Nogensmenys, aquest personatge jueu israelià en té un visió força crítica. Defensa una             

plena autonomia israeliana sense necessitat d’estar sota control indirecte dels americans.  

 

Per una banda, desmenteix el fet que l’administració nord-americana subvenciona l’Estat           

d’Israel, i ho fa argumentant que aquestes grans quantitats monetàries no són res més que               

préstecs que Israel ha de tornar.  

 

Per l’altra, també tracta el tema militar, i defensa que Israel, a conseqüència de les               

aportacions que rep, es veu, d’alguna manera, en l’obligació d'adquirir material militar            

explícitament nord-americà. 

 

Així doncs, aquest personatge, exponent del sionisme, defensa l'autonomia d’Israel dins           

d’un context humanitari rebutjant qualsevol intervenció aliena al conflicte, com ara la dels             

Estats Units d’Amèrica o la de les Nacions Unides. 
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3.   VEU EXTERNA 
 
Tot i que pot resultar il·lògic pensar en la possible utilitat de les paraules d’una persona que                 

no és nascuda en el lloc del conflicte, ni seguidora dels dos moviments nacionalistes              

presents a la regió, tot seguit s’hi troben les paraules del P. Jordi Grau, ofm, qui ha estat en                   

diverses ocasions residint a l’àrea protagonista de l’enfrontament. 

 

Pertanyent a l’Ordre de Frares Menors, forma part de l’organisme cristià més significatiu de              

la regió. L’Ordre és la institució eclesiàstica encarregada de custodiar els llocs més             

emblemàtics de l’anomenada Terra Santa. A més a més, és un dels òrgans que més               

col·labora en les causes socials i humanitàries que, desgraciadament, són molt presents al             

Pròxim Orient. 

 

 

Arret d’Arreug i Pau: Una part que considero imprescindible comprendre per entendre            

l’estima que té el conjunt del poble jueu cap a Israel, és el que es narra en el Pentateuc. És                    

aquest aspecte religiós present en el moviment sionista actual, o bé, a dia d’avui, és tan sols                 

quelcom que només engloba aspectes civils? 

 

P. Jordi: La comunitat jueva entén Israel com “l’herència” de Déu al Poble Elegit: la Terra                

que Déu els va donar. Aquest poble es considera, en la seua majoria, la descendència               

d’aquells a qui els hi va estar promesa la terra, afirmant que “Déu ens ho ha donat (als                  

jueus). Dit d’una altra manera, “Déu té preferència per nosaltres, som el poble elegit”.              

Argumenten que Israel és la seua terra, allò únicament per a ells, i que ningú els hi pot                  

prendre”. 

 

Durant les nombroses diàspores, el poble jueu vol tornar a la “seua terra”: preguen, ploren i                

sospiren. Una barreja de sentiments religiosos i patriòtics, que expresen l’enyorança           

acumulada durant molts i molt anys. Un turment llarg que implora allò “seu”, lloc que               

anomenen “la casa de Déu i dels seus sacerdots”. 

 

Crec que el moviment Sionista no és res més que l’erupció volcànica d’aquest anhel: tornar               

a casa. I és en aquest moment, en el de tornar a casa, que el mateix moviment Sionista                  

evoluciona cap a altres direccions, com poden ser polítiques, bèl·liques, econòmiques… 

 

AAP: Quina és doncs la rellevància de la part religiosa del conflicte? Va més enllà de les 

81 



Israel i Palestina: Diversos territoris, dues nacions i una disputa
 

 
arrels? 

 

P. J: No crec que la rellevància religiosa hi tingui res a veure; cadascú preserva allò que                 

considera seu. Possiblement, la comunitat ultraortodoxa intenta posar-hi cullerada, però no           

se’n surt. Allò més primordial és la terra, i els assentaments que hi ha presents.  

 

AAP: Passant a la banda política, quin és, realment, el nivell internacionalista de la situació?               

Com veu el poble d’Israel la mirada internacional? Ho fa amb bons ulls, o pensa que les                 

accions externalitzades són escasses? 

 

P. J: El poble jueu sempre ha estat o bé admirat, o bé odiat. Grans savis, grans polítics,                  

grans capitalistes, grans científics… tot un seguit de personalitats destacables que se’n            

senten indentificades.  

 

Actualment, és més admirat que no pas odiat, tot i que hi ha excepcions extremistes. Tot i                 

que, com bé se sap, no sempre ha estat així. 

 

AAP: Encara hi ha present el record de les accions dutes a terme pels exèrcits paramilitars                

israelians? Aquestes, fins a quin punt van ser o no perjudicials? 

 

P. J: Quines accions paramilitars? No hi ha accions paramilitars. L’exèrcit i els seus              

comandaments, sempre sota les ordres d’un cap. Per ells, la disciplina és fonamental. Quan              

hi ha un tiroteig, sigui on sigui, possiblement és una ordre, i ningú pot sortir de la quadrícula,                  

pobre d’ell.  

 

D’altra banda, la seguretat personal i territorial és sagrada. Le llei ho defensa, i no és gens                 

estrany que un jueu dugui una pistola a la butxaca, per si resulta necessària, i és que, de                  

fet, això és una conseqüència de les moltes que deriven dels anys de repressió que ha patit                 

aquest poble. 

 

 

Aquestes paraules, plenes d’experiència i, conseqüentment, de realitat, ens mostren una           

cara del conflicte que, tot i poder semblar tenir un cert distanciament respecte a la veu                

(pro)israeliana, ens posa com a situació inicial una contextualització de compassió amb el             

passat pel qual, el poble jueu, s’ha vist obligat a passar. 
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Tanmateix, també s’hi narra una realitat que acostuma a ésser oculta, amagada. Una             

situació que, de ben segur, occident veuria o veu, de manera general, amb mals ulls. Civils                

israelians circulen lliurement pels carrers armats, mostrant com la seguretat territorial i,            

sobretot, la nacional, són qüestions que tenen un gran pes. 

 

Un altre punt a recalcar és que, a la vora d’un jueu, es pot estar ben segur que no passarà                    

res: no són gaire confiats i no els hi calen paramilitarismes, perquè el seu exèrcit, tal i com                  

ho tenen ben demostrat, és una màquina extraordinària. Una eina nacional que, mentre els              

interessos de l’Estat no es vegin en perill, no s'acostuma a usar, tot i que les ambicions                 

territorials ho requereixen tot sovint.  
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4.   VEU D’UNA GUIA 
 
En aquest capítol, hi ha un recull del resultat de l’entrevista que vaig poder fer a la Montse                  

Martínez. Ella, qui es va mostrar molt disposada a ajudar-me tot resolent certes preguntes              

presents a continuació, és filòloga de llengua alemanya i d’hispàniques que estudià a la              

Universitat de Heidelberg, on conegué el seu marit, àrab israelià. 

 

Des de l’any 2020 viu prop de Natzaret, a la Baixa Galilea. És operadora turística i organitza                 

i opera viatges arreu de l’Orient Mitjà. Altrament, posseeix el títol de guia turístic tan d’Israel                

com de Palestina. 

 

 

Arret d’Arreug i Pau: Una part que considero imprescindible comprendre per entendre            

l’estima que té el conjunt del poble jueu cap a Israel, és el que es narra en el Pentateuc. És                    

aquest aspecte religiós present en el moviment sionista actual, o bé, a dia d’avui, és tan sols                 

quelcom que només engloba aspectes civils? 

 

Montse: Per poder entendre bé la situació has de pensar que el poble jueu no és homogeni.                 

El judaisme és una religió, no una raça. Hi ha jueus a tot el món que l'únic que els uneix és                   

la religió però res més, ni llengua, ni identitat no religiosa, ni menjar, ni cultura. Hi ha jueus a                   

l'Argentina, Etiòpia, Iemen, Xina, Alemanya que no tenen res en comú entre ells, només              

una cosa: la religió i les tradicions que venen a través de la religió. Per això no hi ha               

res més incorrecte que voler homogeneralitzar a un poble tan diferent entre sí. Per això la       

contesta a la pregunta: no és ni religiós ni civil, perquè no hi ha només un moviment sionista                  

actual, sinó uns quants. 

 

Bé, les coses han canviat moltíssim des de els primers moviments sionistes a finals del            

segle XIX i començament del XX. Avui, després de 72 anys de l'existència de l'estat d'Israel,       

hi ha diferents moviments sionistes que tenen caràcter completament diferent. El         

primer, és el sionisme religiós basat com dius tu en el Pentateuc: La gran Aliança: Déu dona             

a Abraham una terra a Canaan perquè ell formi el seu poble, el qual es compromet a creure              

en un sol Déu i deixar el politeisme de manera definitiva. 

 

En base d'això mateix, es basen les primeres onades d'immigració religiosa que arriben a          

a Palestina a finals del segle XIX. Ells no veien necessari formar un estat, el que ells volien                 
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era tornar i viure a la terra que Déu els hi havia donat. I sobretot, espera l’arribada del                  

Messies a la Terra Promesa. No hi havia cap teoria sionista en aquest moviment.  

 

Després, a Europa i Rússia, es forma un segon grup a mida que el Sionisme agafa més                 

forma com a moviment. Aquest és un grup sionista polític però no religiós. El contrari:        

completament ateu. El seu moviment té base en el dret de retorn del poble jueu del lloc d'on                 

va sortir, a causa de les diferents ocupacions i conquestes que la terra de Canaan va patir el             

llarg de la història.  

 

Els representants d'aquesta corrent van néixer a l'antiga Unió Soviètica, i van arribar a        

Israel abans i durant la Primera Guerra Mundial impregnant el país d'una política socialista       

sionista. És el temps dels quibuts. 

 

Els pares de l'Estat i el seu cervell, Theodor Herzl, no pertanyien al primer grup, sinó al          

segon. Fins i tot, molts d'ells no pensaven que l'estat futur per als Jueus hagués de ser             

a Palestina, ja que no veiem cap lligam religiós del poble jueu amb la terra promesa. Per         

això, el futur estat podia ser a qualsevol part del món. Van sorgir possibilitats a Argentina i a             

Uganda però al final la decisió va caure a Palestina.  

 

Quan va ser l'hora de la fundació de l'Estat, Ben Gurion i el seu equip, van            

veure important donar un lloc especial als grups religiosos per la importància que havien          

tingut al llarg de la història  per a la supervivència del  judaisme. Si no hagués              

estat pel judaisme ortodox, els jueus s'haguessin assimilat amb els diferents pobles on han       

viscut, i el judaisme hagués desaparegut.  

 

Si no ha estat així, ha estat gràcies als jueus ortodoxos que van viure tot conservant            

totss els costums i tradicions de la religió jueva. Ben Gurion els hi va donar el privilegi de            

poder viure a la ciutat Santa a la seva manera sense haver d’integrar-se a la vida civil                

d'aquells inicis d'Estat: per exemple, estaven exempts de fer el servei militar (entre altres).              

Està clar que Ben Gurion no hagués pensat mai que aquest grup tant reduït d’ortodoxes               

acabés esdevenint el 20% de la població.  

 

Aquests dos grups són la base del sionisme d'Israel d'avui en dia. Aquest grups encara            

existeixen i han servit de base a dos grups més que s’han desenvolupat en els últims 20                 

anys:  
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a) Els sionistes nacionalistes: No són religiosos però pensen que només els jueus tenen       

dret a viure a Israel  i contemplen la idea de transferir a tot el que no sigui jueu a                

altres països.  

 

b) Els sionistes  Religiosos: Els que pensen que és una falta greu a Déu no viure en           

territoris que els hi va donar Déu i per això  han de conquerir tot el territori que          

ells identifiquen com a Terra Promesa: són els que anomenem colons que viuen i        

construeixen colònies a territoris ocupats palestins. “La presència jueva és obligatòria a tots           

els llocs de la Terra Promesa.” 

 

AAP: Passant a la banda política, quin és, realment, el nivell internacionalista de la situació?               

Com veu el poble palestí la mirada internacional? Ho fa amb bons ulls, o pensa que les                 

accions externalitzades són escasses? 

 

M: Des del punt de vista palestí, les accions de fora són escasses però, per una altra banda,                

sense cap ull internacional a Palestina el dret del poble palestí a tenir el seu propi estat                 

haguera desaparegut. Israel és molt sensible a l’opinió internacional sobre el conflicte. Si           

els mitjans de comunicació internacionals i les ONG de drets humans no estiguessin           

informant contínuament, la repressiva i abusos de poder serien molt més extrems del que ja           

són. 

 

AAP: I per a Israel quin és, realment, el nivell internacionalista de la situació? Com veu el                 

poble israelià la mirada internacional? Ho fa amb bons ulls, o pensa que les accions               

externalitzades són escasses? 

 

M: Per una banda Israel és sensible a l’opinió del que puguin dir internacionalment sobre la              

seva democràcia. Per una altra banda, si és per qüestions de seguretat de l'existència del              

Estat, que Israel no coneix límits i no té cap problema en acabar amb l'enemic sigui qui sigui                  

i com sigui.  

 

Israel es basa en el següent: internacionalment ningú va fer res per salvar vides jueves a              

Europa els anys 40, ni cap estat va recolzar a l'estat que acabava de néixer el 48, quan va                  

patir la invasió àrab. Israel, avui, només mira per la seva existència independentment             

de l’opinió i de les accions internacionals, les quals no necessita, independentment dels           

danys col·laterals que comporti aquesta desició. 

 

86 



Israel i Palestina: Diversos territoris, dues nacions i una disputa
 

 
AAP: Concretant en relació a la qüestió prèvia, què pot dir-se del paper dels Estats Units                

d’Amèrica? 

 

M: Tothom es pensa que Israel necessita als EEUU per poder sobreviure, res més lluny de                

la realitat. 

 

No hi ha amics ni enemics. Les relacions que Israel  pugui tenir amb             

altres països són interessos polítics i econòmics. Israel no es fia de ningú. El que és avui        

amic, demà pot ser enemic, depenent dels interessos internacionals del        

moment, per això, durant aquests 72 anys, el país ha invertit en ser autosuficient en tot el        

que és pugui, però, sobretot, en defensa i alimentació.  

 

La importància que té Israel per als EEUU és d’un aliat estratègic i polític a l’Orient Mitjà,       

envers el  Líban, Síria i Iran. Aquesta és la raó dels interessos dels EEUU perquè les         

relacions entre Israel i els Emirats Àrabs es normalitzin. Tots junts tenen enemic comú: Iran,           

i Israel els pot defensar molt bé (als americans) en aquesta qüestió, a canvi           

de milions de dòlars. 

 

AAP: Com és la relació actual entre Israel i l’Organització de les Nacions Unides? Es deixa 

de banda la representació i els interessos del poble palestí? 

 

M: Ni Israel ni Palestina creuen en les Nacions Unides. Aquesta organització no té bona               

fama aquí a l’Orient Mitjà. Per qüestions històriques, més que per les actuals. Israel ignora               

les resolucions, va per lliure, i, si veu que va en contra dels seus interessos com a nació, no                   

en fan cas d’allò decidit per l'ONU. Això fa que, per als palestins, el rol de l'ONU sigui                  

inexistent, encara que reben ajuts per milions ja fa 72 anys i ha fet del poble palestí un poble               

depenent d'ajuts mundials. El gran ajut seria un canvi en la política mundial obligant a Israel          

a integrar tots els territoris ocupats formant un sol estat (solució d'un sol estat) o a acceptar               

una nació palestina amb fronteres del 1967 (La solució de dos estats). 

 

 

Aquesta conversa ha estat una de les més claus per entendre certs punts essencials              

d’aquest conflicte ancestral i, al mateix temps, modern. Un recull de vivències i fets, força               

objectius i sincers,que reflecteixen de primera mà els interessos i objectius dels dos grans              

bàndols: l’israelià i el palestí. 

 

87 



Israel i Palestina: Diversos territoris, dues nacions i una disputa
 

 
Així doncs, partint de les inquietuds expressades en aquest últim bloc, com també de les               

tractades d’una manera més detallada en la resta del conjunt del treball, ha estat possible la                

redacció de la proposta del pla de pau, recollida en el segon bloc del projecte.  
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CONCLUSIONS 
 
El conjunt d’aquest treball, tot i tractar un assumpte força espinós, ha intetat seguir els               

objectius plantejats en l’inici del mateix. Però per aconseguir-ho, ha estat necessari un             

desenvolupament ampli del tema en qüestió: Israel, Palestina i la seua pugna conjunta. 

 

Basant-nos en la necessitat de comprendre l’inici i l’evolució de qualsevol disputa, penso             

que, pel que fa a la anàlisi i contextualització de la matèria tractada, el resultat obtingut pot                 

ésser considerat satisfactori. Entendre que, a dia d’avui, la disputa interreligiosa no abarca             

tots el àmbits del problema, a diferència d’allò que pensava en un primer moment, ha               

resultat clau. 

 

Nogensmenys, entendre les diverses transicions de poder que hi ha hagut tant en l’època              

ancestral com en l’actual, des de l’Imperi Otomà fins a dia d’avui, passant per les mans                

britàniques, les de les Nacions Unides i les d’altres nacions externes que han volgut prendre               

part en l’assumpte, també ha estat un punt realment necessari. 

 

Així és que, molt possiblement, aquest apartat del treball té un fort vincle amb els continguts                

de la proposta pròpia de pla de pau, la qual, sense l’estudi dels continguts dels primers dos                 

blocs i sense les converses externes, algunes d’elles recollides en el tercer bloc, no hauria               

estat possible. 

 

Igualment, la comprensió de tots aquest punts m’ha ajudat a obrir els ulls davant tot aquest                

assumpte humanitari que, malauradament, a occident és omès i, fins i tot, manipulat. D’altra              

banda, m’ha aportat tot un seguit de coneixements que penso que són força necessaris per               

tal de comprendre la pugna tractada i, sobretot, poder dir-hi la meua, fins al punt de                

poder-ho expressar en una proposta pròpia de pla de pau. 

 

Crec que convé afegir que aquest treball de recerca demostra, tot i que no voluntàriament               

sinó que per casualitat, que els diners, i els interessos polítics que en deriven, no entenen ni                 

d’humanitat, ni de lleialtat ni, molt menys, de respecte.  
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Annex 1 
 
Aquest primer annex mostra un mapa polític que resulta imprescindible de veure per tal de               

poder relacionar els territoris citats en l'explicació de la part bèl·lica moderna i entendre’n els               

moviments militars derivats. 

 

 
(Font de la imatge: sapiens.cat) 
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Annex 2 
 
Aquest conjunt de mapes mostra l’evolució territorial de Palestina com a zona geogràfica.             

Tal i com es pot observar, queda dividida entre el domini de l’Estat d’Israel i l’ocupat per                 

aquest país, en blanc en el mapa, i el terreny palestí que no està sota control d’Israel, en                  

verd en el mapa, considerat pròpiament Terra Palestina. 

 

 
(Font de la imatge: seminariohebreojai.com) 

 
Amb l’objectiu de mostrar el resultat dels diversos moviments fronterers, primerament se’ns            

mostra la part ocupada pels jueus que van anar arribant a la regió abans del 1947. 

 

El segon mapa representa el pla de partició de l’ONU de l’any 1947. 

 

El següent, el tercer, assenyala els moviments que van succeir des de 1949 fins al 1967.                

Tots ells, fruits de moviments israelians que no tan sols foren militars, sinó que també van                

ser un factor considerable els establiments de quibuts en territori que no havia estat              

concedit a Israel. 

 

L’últim ens mostra la presència que té l’Estat d’Israel arreu del territori de Palestina a dia                

d’avui.  
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Annex 3 
 
En relació amb la importància de diferenciar les nacions i els seus membres per tal de                

respectar-ne la seua pròpia tradició, així com la seua composició cultural amb l’objectiu de              

fomentar les identitats autòctones, aquest annex és un recull dels gentilicis més destacables             

que han estat emprats al llarg del conjunt d’aquest treball. 

 

 

Antisemita 
 
Aquesta nomenclatura és relativament jove, ja que s’origina a Alemanya durant el segle XIX,              

i s’identifica com la forma de rebuig cap al poble jueu, no només parlant des d’un punt de                  

vista religiós, sinó que veu aquest poble com una ètnia amb una mirada obscura, ja que el                 

moviment antisemitista té els seus fonaments en l’hostilitat cap a la comunitat jueva. 

 

Hebreu 
 
El significat d’hebreu naix com a fruit del verb passar en hebreu ,עבר) avar), donant a                

entendre que aquell qui és part del poble hebreu és aquella persona que passa o travessa                

el riu, en direcció a la terra promesa. 

 

El poble hebreu doncs, és un poble semita que té els seus orígens dins l’antiga regió                

mesopotàmica, concretament a la ciutat d’Ur (localitzada dins de l’actual República de l’Iraq)             

d’on es creu que era originari Abraham, qui rebé un missatge diví: la prometença de la terra                 

de Canaan (que avui dia, parlant geogràficament dins d’un punt de vista polític, pertany a               

Israel, Palestina, Gaza, Cisjordània, Líban i Síria). 

 

El conflicte apareix quan la descendència d’Abraham, qui rebé la terra promesa, queda             

dividida entre els seus dos fills. Per una banda, Isaac fou qui encapçalà la continuïtat del                

poble pròpiament hebreu, mentres que Ismael donà com a fruit el poble àrab. Així doncs,               

aquesta disputa entre aquests dos pobles és el fet que ha comportat durant tot el temps                134

transcorregut la lluita per la terra promesa.  

 

 

134 Entenent el mot “poble” com el conjunt d’una comunitat que comparteix creences, tradicions i               
cultura. 
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Israelià 
 
És el gentilici emprat per fer referència a tots els habitants de l’actual Estat d’Israel.  

Si parlem de poble israelià, continuem fent referència als habitants d’Israel i, en cap cas,               

podem associar-ho amb els seguidors del judaisme ja que quan parlem d’Israel ens hi              

referim com a estat laic i, d’igual manera, no podem lligar-ho als qui parlen hebreu, ja que                 

aquest no és l’únic idioma parlat allà, sinó que conviu amb l’àrab entre altres llengües. 

 

 

Israelita 
 
El poble Israelita és aquell encapçalat per Jacob, qui va ésser fill d’Isaac. Aquest, va tenir                

una gran descendència, concretament 12 fills (Judà, Simeó, Rubèn, Leví, Issacar, Zabuló,            

Dan, Neftalí, Gad, Aser, Josep i Benjamí) i cadascun d’aquests va formar una tribu, formant               

així el conjunt de les Dotze Tribus d’Israel.  

 

El moviment tribal va tardar uns quaranta anys a arribar a Canaan, on varen repartir-se el                

territori. 

 

Tot aquest moviment s’acabaria unficant l’any 1030 sota un únic regne: l’antic Regne             

d’Israel . D’aquest regne cal destacar-ne dos reis.  135

 

Per una banda el rei David, qui prèviament fou rei de Judà i, en la unificació, esdevingué rei                  

d’Israel. Va ésser durant el seu regnat de més de trenta anys que la nació va arribar a                  

assolir la seva màxima esplendor. 

 

Per l’altra banda, cal mencionar el rei Salomó, qui acumulà grans quantitats de riquesa. En               

morir, ja feia temps que hi havia disputes entre les anomenades Deu Tribus del Nord i les                 

Tribus del Sud. Tot seguit, les Tribus del Nord van separar-se del que fins llavors havia estat                 

el Regne d’Israel, formant-ne una nova unió encapçalada per un nou rei, Jeroboam, qui              

havia ostentat alts càrrecs durant el regnat de Salomó. Aquest Nou Regne d’Israel, conegut              

com el Regne del Nord, mai va ésser acceptat per la tribu de Judà ni per la de Benjamí, les                    

quals varen ser fidels al descendent natural del tron.  

  

135 Adaptació al català de la nomenclatura original hebrea ַמְמֶלֶכת ִיְׂשָרֵאל. 
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Globalment, el terme israelita ha estat usat històricament com a sinònim d’hebreu, atès que              

comparteixen l’origen: Abraham i Isaac. Cal insistir doncs que el terme israelita no pot ésser               

usat com a topònim dels habitants de l’actual Estat d’Israel. 

 

 

Jueu 
 
La connotació d’aquest mot és clarament religiosa així com cultural, podent-se associar amb             

els mots israelita i hebreu. Ser jueu no queda delimitat a formar part d’aquest mateix               

moviment cultural, sinó que abarca tota la població que comparteix les tradicions pròpies             

d’aquest grup ètnic. 

 

Quan va caure el Regne d’Israel, el poble jueu es va dispersar globalment, fet que impedeix                

relacionar aquest topònim amb els habitants d’una regió geogràfica determinada,          

associant-lo doncs amb el conjunt de la comunitat jueva, i no només amb els pertanyents a                

Israel, entenent el conjunt del poble jueu com una sola ètnia. 

 

 

Palestí (o palestinià) 
 
Aquest mot pot ésser usat en dues circumstàncies. D’una banda, és el nom que rep aquell                

qui és natural de Palestina, des d’un punt de vista geogràfic. 

 

Per l’altra, és el gentilici emprat per fer fer referència a l’habitant de Palestina, aquest cop                

però, parlant políticament. 

 

Pel que fa al terme correcte, normativament ha estat acceptat el de palestí, tot i que són                 

molts els filòlegs i lingüistes que defensen que convé utilitzar el terme palestinià. 

 

 

Semita 
L’origen morfològic d’aquest mot és remot i prové d’un dels descendents del personatge             

bíblic Noé: Sem , el qual és mencionat en el llibre del Gènesi així com en un dels llibres                  136 137

136 Variant de la nomenclatura original hebrea ֵׁשם בן-נֹוַח. 
137 Cites on es mencionat: 5:32, 6:10, 7:13, 9:18, 23, 26-27:10, 11:10 
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històrics, el Primer de les Cròniques i, fins i tot, en l’Evangeli de Lluc en el que s’hi troba                   

lligat en un llarg arbre genealògic.  

 

La relació que estableix amb diversos episodis bíblics i històrics, ens guia cap a la conclusió                

de que va ser el punt del qual van descendir els habitants de l’Orient Mitjà i, a més, va                   138

ostentar el títol de Rei de Salem i, com a conseqüència, també era nomenat Rei de                139

Justícia, en relació a la pertinença d’aquest títol que fou atorgat per primera volta a               

Melquisedec  . 140

 

Globalment, aquest topònim no tan sols involucra el poble jueu, sinó que també a aquells               

pobles la llengua dels quals és d’origen semita, és a dir, procedent del Mitjà Orient,               

incloent-hi doncs els àrabs, els etíops i els arameus, sense oblidar els propis hebreus. 

 

 

Sionista 
 
Quan parlem de sionista, no ho podem associar a una religió en sí, sinó que cal considerar                 

el terme com la definició dels seguidors del sionisme com a moviment polític. És a dir, el                 

sionista és la persona que busca el retorn del poble hebreu a la terra promesa, defensant                

l’Estat d’Israel com a Estat Jueu, el qual pretén que abarqui el mateix territori que ocupà                

l’Antic Regne d’Israel en el moment de la seva màxima esplendor. Per tant, caldria que               

l’Estat d’Israel ocupés Palestina, Jordània, Líban i Síria per tal d’assolir aquest objectiu. 

 

En conjunt, el sionista fomenta la immigració jueva a Israel defensant el dret, fruit de la                

promesa divina, a poder-hi residir en propietat pròpia i exclusiva. Nogensmenys, cal            

remarcar que no tots els jueus defensen aquest sionisme considerat extrem o, fins i tot,               

membres de la comunitat jueva el rebutgen, defensant que abans de tenir la propietat de               

Canaan, cal que vingui el messies jueu.  

 
 
 
 
 

138 No en un sentit biològic, sinó tribal. 
139 Equival a l’actual ciutat de Jerusalem. 
140 Adaptació al català del nom hebreu .ַמְלִּכי־ֶצֶדק És un dels personatges bíblics més destacables i                
present en diverses religions. 
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