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Nesta edição do Issue of the Month abordaremos a questão do

conflito Israelo-Palestiniano, tema este que ganhou novos

contornos recentemente, recrudescendo a atenção dada ao

mesmo pelos diversos órgãos de comunicação social, bem

como pelas grandes organizações internacionais e potências

mundiais. Este tema assume uma grande complexidade pelo

facto dos primórdios do atual conflito remontarem ao século

XIX, o que implica uma compreensão, essencial, de todo o

contexto histórico, religioso e de aspetos politico-ideológicos

conexos à evolução desta hostilidade entre a comunidade

Árabe e Judaica no Médio Oriente. 

Para entender a questão, a redatora Margarita Pshenichnaya

debruçou-se sobre um conjunto de fatores precedentes do

conflito, prementes para ter uma visão mais global e completa

deste. Também procurou expor as fontes que impulsionaram

o recente agravamento das tensões. 
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Após o fim da Primeira Guerra Mundial e simultânea dissolução

do Império Otomano, a Grã-Bretanha tomou o controlo do

território da Palestina, que até aí tinha estado sob o poder

deste Império. Os habitantes consistiam numa coexistência de

uma minoria judaica e uma maioria árabe.

As tensões começaram a aumentar após a comunidade

internacional ter dado ordem à Grã-Bretanha para conceder

um território palestino ao povo judeu. Esta ação foi recebida

com contestação por parte dos árabes palestinos.
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Entre as décadas de 1920 e 1940,

a população judaica no território

foi aumentando – muitos deles em

fuga da perseguição que sofriam

na Europa e outros tantos em

busca de refúgio após o

Holocausto da Segunda Guerra

Mundial. Em 1947, a ONU votou a

favor da separação da Palestina

em dois Estados: o judaico e o

árabe – tornando-se Jerusalém

uma cidade internacional. Este

plano foi aceite pelos líderes

judaicos, mas rejeitado pelo lado

árabe (e, consequentemente, nunca

implementado).
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Em 1948, os líderes britânicos viram-se incapazes de

dissolver o problema e abandonaram o território, enquanto

os líderes judaicos procederam à declaração de criação do

Estado de Israel. Isto resultou numa guerra, seguida pela

invasão por parte de tropas de países árabes vizinhos. Mais

de 700 000 de palestinos fugiram ou foram forçados a

evacuar as suas casas naquilo que ficou conhecido como o

Al Nakba (ou “A Catástrofe”).

No ano seguinte, pelo final da guerra, Israel já controlava a

maior parte do território. O Jordão ocupou o território que

veio a ser conhecido como a Margem Oeste e o Egito

ocupou Gaza. Jerusalém foi dividido pelas forças israelitas e

pelas Jordânicas. Na Guerra dos Seis Dias, já em 1967, Israel

ocupou a seção Este de Jerusalém e a Margem Oeste, entre

alguns outros territórios semelhantes.

Criação de Israel
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A maior parte dos refugiados palestinos e os seus

descendentes são, atualmente, residentes em

Gaza e na Margem Oeste, assim como no Jordão,

na Síria e no Líbano. Não têm permissão de Israel

para retornar, alegadamente porque isto

sobrecarregaria o país e ameaçaria a sua

existência enquanto Estado judaico.

Israel ainda ocupa a Margem Oeste e, apesar de

se ter retirado de Gaza em 2005, a ONU ainda

reconhece este território como parte da sua

ocupação e Israel mantém controlo sobre as

fronteiras e o espaço aéreo do território,

restringindo a entrada e saída de pessoas e/ou

bens. Israel reivindica Jerusalém como a sua

capital, enquanto o povo palestino o contrapõe

como sendo, em parte, a capital de um futuro

Estado palestino. Poucos países (entre eles, os

EUA) reconhecem a reivindicação israelita à

totalidade da cidade.
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As tensões são elevadas entre Israel e os habitantes palestinos

de Jerusalém, Gaza e da Margem Oeste. Em Gaza, o poder

reside em Hamas, grupo de militantes que tem vindo a

combater Israel inúmeras vezes. Tanto Israel como o Egito

controlam as fronteiras de Gaza de forma a cortar o acesso

de Hamas a armas.

Segundo os palestinos, as ações e restrições de Israel

provocam sofrimento ao povo, porém esta visão é contradita

por Israel, que se justifica estar em posição de se “proteger

contra a violência da Palestina”.

Segundo os palestinos, as ações e restrições de Israel

provocam sofrimento ao povo, porém esta visão é contradita

por Israel, que se justifica estar em posição de se “proteger

contra a violência da Palestina”.
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Em março de 2020, decorreram

eleições parlamentares (pela

terceira vez em pouco mais de

um ano). Em maio desse mesmo

ano, os dois maiores partidos no

Knesset, Likud e na aliança Azul e

Branca alcançaram um acordo

de compartilhamento de poder

que incluía a decisão que Israel

anexaria territórios adicionais da

Margem Oeste, a partir de julho.

Seguiram-se trocas esporádicas

de ataques aéreos ligeiros entre

os dois Estados.
Este conflito aguçou-se após o início

do Ramadão, em meados de abril de

2021. A 10 de maio, verificou-se uma

eclosão de violência. Parte dos

últimos acontecimentos devem-se à

decisão do Tribunal Supremo de

Israel do dia 6 de maio, a favor da

evicção de seis famílias palestinas

em Sheik Jarrah (Jerusalém).

Segundo a lei internacional, a área

em questão faz parte dos

territórios palestinos que estão

neste momento sob ocupação

militar israelita, encontrando-se sob

o poder das leis de Israel.
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Segundo fontes de comunicação israelitas, no dia 7 de maio, o povo

palestino atirou pedras às forças militares de Israel que, por sua vez,

invadiram a mesquita al-Aqsa com gás lacrimogéneo, balas de

borracha e granadas de choque. Mais de 600 pessoas, na sua

maioria palestinos, ficaram feridas (o que gerou a condenação

internacional). A decisão do tribunal acabou por ser adiada por 30

dias pelo procurador-geral, Avichai Mandelblit, a fim de reduzir

tensões.

Na segunda parte do dia 10 de maio, Hamas apresentou um ultimato

a Israel, que incluía a retirada de forças militares de dois bairros.

Com a expiração do ultimato sem uma resposta visível, tanto Hamas

como a Jihad islâmica palestina lançaram mísseis. A semana que se

seguiu trouxe um total de cerca de 950 ataques, totais ou parciais,

que incluíram não só escolas como hospitais e um campo de

refugiados. A 17 de maio, a ONU estimou que o total de edifícios em

Gaza demolidos pelos ataques israelitas rondava os 94. Como

resultado da violência, houve pelo menos 254 vítimas mortais entre

os palestinos (incluindo 66 crianças). Em Israel, morreram 13 pessoas

(uma delas criança).
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A 13 de maio, Hamas

propôs um cessar-fogo –

proposta esta que foi

rejeitada pelo primeiro-

ministro de Israel,

Benjamin Netanyahu. 5

dias depois, a França, o

Egito e o Jordão

anunciaram uma

resolução do Conselho de

Segurança das Nações

Unidas para um cessar-

fogo, que acabou por

acontecer a 21 de maio.
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Reações a nível internacional
 O plano de paz mais recente, preparado pelos Estados Unidos

durante o mandato de Donald Trump, foi dispensado pelo povo

palestino como demasiado unilateral, não chegando a ser posto em

prática.

Após o cessar-fogo, tendo em conta que este é de natureza muito

frágil, Josep Borrell (Alto Representante da União para os Negócios

Estrangeiros e a Política de Segurança) afirmou que “a segurança

de forma individual não garantirá a paz [neste conflito], apenas se

podendo alcançá-la através de uma solução negociada e política”.

A pausa em que se parecem encontrar estes confrontos devem-se

a pedidos por parte do Secretário-Geral da União Europeia, do

presidente dos Estados Unidos e de 26 de entre 27 Estados-

membros da União Europeia. António Guterres, no seu pedido, fez

referência ao “espírito de Eid”, referindo-se a Eid al-Fitr, um

festival islâmico que marca o término do mês de Ramadão.
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A posição da União Europeia é de

condenação de ambos os lados,

considerando que a incitação de

violência por parte de ambos é

inaceitável e devendo, portanto, a

responsabilização ser bilateral.

Quanto à Liga Árabe, assim como

a Organização para a

Cooperação Islâmica, opôs-se às

ações de Israel, mostrando apoio

à Palestina. Em relação aos países

membros e países observadores

da União Europeia, muitos

pronunciaram-se, de igual forma,

a favor da Palestina. Decorreram,

ainda, inúmeros protestos ao

redor do mundo em defesa da

Palestina, descrevendo os últimos

acontecimentos em Gaza como

“atos de terrorismo e opressão”

por parte de Israel. A 12 de maio

de 2021, três companhias aéreas

– American Airlines, United Airlines

e Delta Air Lines – suspenderam

os voos para Israel sob forma de

protesto.
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04

Quanto aos Estados Unidos, Joe

Biden comentou oposição aos

ataques aéreos contra Israel,

dizendo ainda que “Israel tem o

direito de se defender”. Assumindo

esta posição, enquanto a China, a

Noruega e a Tunísia solicitaram um

Conselho de Segurança das

Nações Unidas para o dia 14 de

maio, os EUA opuseram-se. O

Conselho reuniu-se de forma

privada duas vezes, não tendo sido

capaz de concordar numa

resolução devido às objeções

estadunidenses.

 

MAY ISSUE 2021 www.pacta.neri.pt    |    11



O cessar-fogo, como se tem vindo a verificar, é bastante instável.

A 24 de maio, verificou-se que Israel não permitia a passagem de

bens alimentares, equipamento médico, primeiros socorros ou

jornalistas para a região de Gaza, apesar da pressão internacional.

O acesso a estes bens de primeira necessidade apenas foi

permitido a 25 de maio, coincidindo com uma visita de Antony

Blinken (Secretário de Estado dos EUA) a Israel. Hamas referiu

ainda que lançaria mísseis de novo caso as evicções de Sheikh

Jarrah obtivessem permissão para avançar. Aguarda-se a decisão

do Tribunal Supremo de Israel dentro de um mês, de forma a

dissolver (ou não) esta tensão entre os dois Estados.
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