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Factors de la creació dels estats  
en el Màshrek 

A) El nacionalisme àrab dividit amb resultats diferents:  
1.L’èxit a Egipte: el Regne de la dinastia d’Alí Paixà. 
2.El fracàs a Síria de la dinastia de Husayn: mandats 

francesos de Síria i Líban (repúbliques) i anglesos de 
Palestina (partició), Cisjordània i Iraq (monarquies). 

B) Un sionisme exitós amb el suport britànic i americà. 
C) Els interessos britànics, francesos i, des del 1945, 
americans en el Màshrek. 
D) Una Lliga Àrab per iniciativa egípcia amb sectors 
oposats l’any 1945 cooperants o no amb els britànics.  



L’estat de la dinastia d’Alí Paixà a 
Egipte: l’èxit d’un nacionalisme àrab 

• Març-abril 1919: Primera Revolució contra la 
negativa d’independència d’Egipte demanada pel 
Partit Wafd a Versalles. 

• El soldà d’Egipte passa a ser el rei Fu’ad I l’any 1922, 
al capdavant d’un regne independent concedit pels 
britànics. 

• 1930 Trencament del Partit Wafd. 
• 26/08/1936 Tractat amb els britànics. 
• Faruk I (1936-1952: abdica pel colp del Moviment 

d’Oficials Lliures de Nasser). 
• Fu’ad II (1952-1953), l’últim rei de la dinastia. 
 

 



Els problemes del nacionalisme àrab 
haiximita a Síria després de 1919 

• 1916 Rebel·lió àrab del xerifat de la Meca des de 
1908 Ḥusayn (1856-1931 Amman) contra els turcs. 

• L’acord Sykes-Picot (1916 francesos i britànics) i la 
Declaració Balfour (1917 prosionista) ho dificultaran. 

• 1919 El govern àrab haiximita de Damasc de Ḥusayn 
no és reconegut a Versalles. 

• 1920 a) Congrés General de Síria: Regne de Síria de 
Fayṣāl b) Congrés Iraquià: Regne d’Iraq d’ Abdal·là. 
Els dos són fills de Ḥusayn. 

• 1920 Conferència de San Remo de la Societat de 
Nacions: divideix el Màshrek en mandats a càrrec 
dels francesos (Síria i el Líban) i britànics (la resta). 



La independència dels mandats francesos 
organitzats com a repúbliques en el Màshrek 

Síria 
• 1920 Batalla de Maysalun  
• 1925 Revolta del soldà al-Atarsh 

sufocada en 1927. 
• 1936 Negociacions frustrades 

d’independència. 
• 1941 Ocupació dels britànics i 

francesos lliures. Els siris 
proclamen la independència. 

• 1944 Reconeixement de la 
independència. 

• 1946 Les tropes franceses del 
mandat marxen. 
 

Líban 
• 1920 França restableix el Gran 

Líban. 
• 1926 Els francesos formen la 

República Libanesa. 
• 1941 Anunci de la llibertat sota la 

França lliure i arribada de tropes 
britàniques. 

• 1943 Els libanesos proclamen la 
independència amb el Pacte 
Nacional i la França lliure en 
reconeix la independència. 

• 1946 Les tropes franceses del 
mandat marxen. 

  



Resum dels quatre punts del Pacte 
Nacional del Líban de 1943 

1) El Líban és una 
República Independent, 
d’una independència 
absoluta. 

2) El Líban forma part del 
món àrab, però no ha 
d’interrompre els llaços 
culturals i de civilització 
amb Occident pel progrés 
que proporciona. 

3) La vocació és entrar en la 
família àrab d’estats després 
que reconeguen la seua 
independència. Mantindrà 
un equilibri enmig de totes. 

4) El treball com a empleats 
de l’Estat es repartirà 
equitativament entre totes 
les comunitats [religioses]. 
També es considerarà la 
competència tècnica.    



La independència dels mandats britànics organitzats com 
a monarquies amb els fills de Ḥusayn en el Màshrek 

La Transjordània d’Abdal·là I (1882-
1951 d’atemptat a Jerusalem) 
  El camí entre Iraq i Palestina. 

• 1923 Emirat separat del mandat 
de Palestina. 

• 1928 Independent sota 
protectorat britànic. 

• 1946/49 Independència: Regne 
Haiximita de Jordània (Abdal·là). 
 

L’Iraq de Fayṣāl ibn Hussayn 
(1883-1933 a Berna) 
Expulsat del mandat de Síria 
l’estiu de 1920 per França. 

• 1921 Emirat haiximita.  
• 1929 Constitució d’Irak 

Petroleum Company (IPC). 
• 1932 Dissolució del mandat 

britànic i independència: 
Regne d’Iraq (Fayṣāl I, Gāzī I 
1936-39, Fayṣāl II).  

Palestina: Mandat administrat directament pels britànics fins l’any 
1948 a causa de la disputa entre palestins i israelians pel territori. 

  

 



1945 La constitució de la Lliga 
d’Estats Àrabs (la Lliga Àrab) 

Membres fundadors:  
• Egipte 
• Iraq 
• Líban 
• Aràbia Saudita 
• Síria 
• Transjordània 
• Iemen 

25/09/1944 Protocol d’Alexandria. 
22/03/1945 Es constitueix al Caire 
la Lliga Àrab. 
Sectors de la Lliga Àrab: 
• L’eix haiximita (Transjordània i 

l’Iraq) col·laborador dels 
britànics. 

• L’eix nacionalista àrab (Egipte i 
l’Aràbia Saudita). 

• Els mediadors (el Líban).  



La creació de l’Estat 
d’Israel (antecedents) 

1. 1896 Theodor Herzl (1860-1904) 
publica L’Estat dels jueus (traducció 
de Gustau Muñoz, PUV 2009). 

2. 1897 Basilea (Primer Congrés 
Mundial Sionista): creació de 
l'Organització Sionista Mundial.  

3. La idea religiosa del retorn a la Terra 
Promesa es transforma en un 
moviment polític nacionalista en el 
canvi de segle i Herzl inicia 
negociacions primer amb els 
alemanys i els turcs i, desprès, amb 
els britànics per a cercar un territori. 



La creació de l’Estat d’Israel a Palestina 
(primera fase: la immigració) 

1. 1917 Declaració de Balfour: suport britànic al moviment sionista per a 
crear un estat en el territori palestí administrat pels britànics. 

2. 1919 L’acord entre l’emir Fayṣāl i Ḥayyim Weizmann facilita la 
immigració de 400.000 jueus cap a Palestina. Els jueus controlaran el 72% de 
les indústries i el 90% de les concessions atorgades pels britànics en el mandat. 

3. La Gran Revolta Àrab de 1936-1939: El Llibre blanc de 1939 limita la 
immigració jueva a 15.000 persones per any.  

Distribució anual de 
la immigració de 
400.000 jueus cap a 
Palestina entre 1919 
i 1941 (en %) 
 
Font: Hernán Farias, Ariel 
(2010): “La gran revuelta 
árabe”, Nómadas 25 



Font: BEN AMI, Shlomo (2006): Cicatrices de guerra, heridas de paz. La tragedia árabe-israelí. Barcelona: 
Ediciones B, p. 15 

Combateu els enemics 
de la religió, que volen 
destruir les vostres 
mesquites i expulseu-
los de la vostra terra. 

 

Un líder local palestí dirigint-se 
als palestins, 1 de gener de 
1936  

D’una banda, les forces de 
la destrucció, les forces 
del desert, s’han alçat i, 
d’una altra, romanen 
fermes les forces de la 
civilització, però no ens 
detindran.  

Resposta de Ḥayyim Weizmann en 
1936 

La creació de l’Estat d’Israel a Palestina 
(segona fase: el sorgiment d’un conflicte) 



Report of the Royal Comission 
1937: 
 
Ha sorgit un conflicte 
incontenible entre dues 
comunitats nacionals 
dins dels estrets límits 
d’un país petit. No hi ha 
punts en comú entre 
elles... Cap dels dos 
idearis nacionals permet 
una combinació per a la 
fundació d’un estat únic.  

British White Paper of 1939: 
 

El Govern de Sa Majestat 
creu que els autors del 
mandat, al qual es va 
incorporar la Declaració de 
Balfour, no van pretendre 
que Palestina es convertira 
en un estat jueu en contra 
de la voluntat de la població 
àrab del país.  
 

La creació de l’Estat d’Israel a Palestina 
(segona fase: el sorgiment d’un conflicte) 



La creació de l’Estat 
d’Israel a Palestina 
(tercera fase: la partició) 

1. 1945 Un comitè nord-americà proposa 
l’admissió de 100.000 jueus. La Lliga Àrab 
demana l’Estat Àrab Palestí. Fracàs britànic 
en les gestions per a la partició territorial. 

2. 1947 El 29 de novembre l’ONU recomana la 
partició de Palestina entre àrabs i jueus que 
farà una Comissió Especial per a Palestina 
(Resolució 181/1947). Jerusalem quedarà 
com espai internacional (Resolució 
303/1949).  

3. 1948 El 14 de maig es proclama l’Estat 
d’Israel, els britànics marxen i els àrabs no 
accepten la partició. 
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