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La creació de l’estat d’Israel 
1. El moviment sionista. 
2. La declaració de Balfour de 1917. 
3. L’èxode dels jueus cap a Palestina. 
4. El fracàs britànic en la partició de 

Palestina. 
5. L’any 1947 la Comissió Especial per 

a Palestina de l’ONU decideix la 
partició de Palestina entre àrabs i 
jueus. Jerusalem queda com a espai 
internacional. 

6. Proclamació de l’Estat d’Israel i els 
britànics abandonen Palestina el 
14/05/1948: inici de les guerres 
araboisraelianes (4 conflictes). 



Primera guerra araboisraeliana 
(01/05/1948 a 03/04/1949)  

1. Victòria d’Israel el gener del 1949 
contra l’atac d’Egipte, Síria, Líban, 
Iraq i la Transjordània. 

2. Primera expansió territorial 
israeliana (armistici 03/04/1949). 

3. Primera expulsió de palestins cap 
a Cisjordània i el Líban. 

4. Immigració de jueus a Israel per 
avançar en la colonització del 
territori ocupat. 

5. Els àrabs se senten decebuts i 
això és el brou de cultiu de les 
revolucions del 1952 (nasserisme  
a Egipte). 
 

Primera expansió territorial  
de l’estat d’Israel 1948-49 



Segona guerra araboisraeliana 
o guerra del canal de Suez 
(29/10 a 5/11/1956)  

1. 1954: acord amb el britànics 
sobre el canal de Suez i el juliol 
de 1956 nacionalització del 
Canal per Nasser. 

2. Atac combinat de francesos, 
britànics i israelians contra 
Egipte: Israel ocupa la 
península del Sinaí a l’octubre. 

3. La mediació dels EUA i de 
l’URSS els obliga a retirar-se i 
significa un fracàs dels 
objectius europeus davant els 
de Nasser, els EUA i l’URSS. 

1. Egipte bloqueja el golf 
d’‘Aqaba i tanca Elat. 

2. Israel avança cap a Gaza, 
Sinaí (d’Egipte), Cisjordània 
(de Jordània) i el Golan (de 
Síria) i s’annexiona la zona de 
Jerusalem oriental. 

3. Israel mantindrà l’ocupació 
del Sinaí entre 1967 i 1982 
(llavors  el restituirà a Egipte) 
i l’ocupació del Golan entre 
1967 i 1981 (llavors se 
l’annexiona). 

4. Comença la repoblació jueva 
dels territoris ocupats amb la 
creació de colònies. 
 

Tercera guerra 
araboisraeliana o guerra 
dels Sis Dies (5-10/06/1967)  



Font: http://alifa.org/blog/2009/07/23/cronica-de-una-guerra-eterna/ 

Mapa de l’ocupació israeliana del 
territori palestí fins a l’any 2009 

http://alifa.org/wp-content/uploads/2009/02/mapa-palestina.jpeg


Quarta guerra 
araboisraeliana o de 
Yom Kippur 1973 i 
acords de Camp 
David entre Israel i 
Egipte (1978)  
1. Egipte i Síria ataquen Israel 

amb l’objectiu de recuperar 
els territoris perduts l’any 
1967 i Israel frena l’atac amb 
el suport dels EUA. L’ONU hi 
intervé per posar-hi fi. 

2. El món àrab pressiona amb 
el petroli i causa una crisi 
mundial l’any 1973. 

3. Israel s’annexiona el Golan 
(1981) i restitueix el Sinaí 
(25/04/1982) al nou Egipte 
de Sadat segons els acords 
de Camp David. 

Font: www.enciclopèdia.cat (c fototeca.cat): 

 

http://www.enciclopèdia.cat/


La resistència dels palestins en els 
temps de Yasser Arafat (1959-2004) 

 
1. 1959: creació clandestina d’Al-Fatah (amb Yaser Arafat) 

amb  l’objectiu de combatre l’Estat d’Israel. 
2. 1964: creació de l’Organització per a l’Alliberament de 

Palestina (OAP), en la qual s’integra Al-Fatah. 
3. 1970-71: expulsió de l’OAP d’Amman (l’OAP a Beirut).  
4. 1974: Al-Fatah considera la creació d’un estat palestí en 

coexistència amb el jueu. El gir causa una "guerra civil 
palestina“ l’any 1978. 

5. 1981: la intifada com a nova tàctica de lluita.  
6. 1983: expulsió de l’OAP de Beirut (l’OAP a Tunis) durant la 

guerra del Líban. 
7. 1987: creació de Hamàs. 
8. 1988: el Consell Nacional Palestí (Parlament en l’exili a 

Alger) reconeix les resolucions 242 i 338 del Consell de 
Seguretat de l’ONU, que estableixen la divisió de l’antic 
protectorat britànic de Palestina en dos estats: un estat 
jueu i un estat àrab. 

9. 1993: acords d’Oslo on naix l’Autoritat Nacional Palestina. 
10. 2000: segona intifada (les brigades dels màrtirs  
 d’Al-Qasām). 

Yasser Arafat (Jerusalem 1929-
França 2004) és elegit president de 
l’OAP i d’Al-Fatah el 1969 i el seu 
braç armat desenvolupa els atacs de 
comandos (fedaïns) des de 
Cisjordània contra Israel, des del 
1965, i des del Líban des del 1983. El 
1988 va canviar l’estratègia. 



Els primers ministres més significatius 
d’Israel: un debat sobre el seu paper 

Font:http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/pai
s/%28continente%29/489/%28pais%29/1184#.U2ddK1d7R9N i http://megafon-
news.co.il/asys/archives/  

Ariel Sharon 
2001-06 

Benjamin Netanyahu  
1996-99 i 2009-… 

David Ben Gurion 
1948-53 i 1955-63 

Levi Eshkol 
1963-69 

Golda Meir 
1969-74 

Menahem Begin 
1977-83 

Yitzhak Shamir 
1983-84 i 86-92 

Yitzhak Rabin 
1974-77 i 92-95 

http://megafon-news.co.il/asys/archives/
http://megafon-news.co.il/asys/archives/
http://megafon-news.co.il/asys/archives/


  Regne haiximita 
de Jordània 

Els dos primers reis 
• Abdal·là I (1946-51) 
-1a guerra: ocupa Cisjordània i hi arriben refugiats palestins. 
• Husein I (1952-99) 
- Federació haiximita Àrab d'Iraq i Jordània (14/02/58-02/08/58). 
- 3a Guerra: perd Cisjordània; hi arriben més refugiats palestins i 

esclata el conflicte 1970-71: expulsió de l’OAP d’Amman (l’OAP a 
Beirut). 

- Tractat de 26/10/1994 amb Israel. 
- 1996 Aliat principal del EUA no de la OTAN amb Israel i Egipte. 
• Abdal·là II (rei des del 7/02/1999) 
 

 
Abdal·là II 

Font:http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/p
ais/%28continente%29/489/%28pais%29/1181#.U0CSe1dZPLm 
 

 

http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/pais/%28continente%29/489/%28pais%29/1181.U0CSe1dZPLm
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/pais/%28continente%29/489/%28pais%29/1181.U0CSe1dZPLm


República del Liban 
Guerra civil (1975-1989) + 
control israelià 

1. L’exèrcit d’Israel controla una zona 
de seguretat al sud del Líban entre 
1978 i 2000, data en la qual 
l’evacua. 

2. Herbolà encarna la resistència 
libanesa. 

3. Israel envaeix el sud del Líban en 
2006 per a combatre els grups 
terroristes de Hezbol·là. 

Elias Jalil Harawi   

• President (1989-1998) 
 

Font:http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29
/pais/%28continente%29/489/%28pais%29/1169#.U0CPx1dZPLn 
 

http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/pais/%28continente%29/489/%28pais%29/1169.U0CPx1dZPLn
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/pais/%28continente%29/489/%28pais%29/1169.U0CPx1dZPLn


República d’Iraq 

 
Saddam Husayn 
President (1979-2003) 
 

Font:http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/asia/irak/sadd
am_hussein  



República               Àrab Síria 

Hafiz al-Assad 
• President (1971-2000) 

Basar al-Assad 
• President (des de 2000) 

Font:http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/p
ais/%28continente%29/489/%28pais%29/1105#.U0CLQVdZPLm 
 

Font:http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/p
ais/%28continente%29/489/%28pais%29/1105#.U0CLQVdZPLm 
 

http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/pais/%28continente%29/489/%28pais%29/1105.U0CLQVdZPLm
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/pais/%28continente%29/489/%28pais%29/1105.U0CLQVdZPLm
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/pais/%28continente%29/489/%28pais%29/1105.U0CLQVdZPLm
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/%28filtro%29/pais/%28continente%29/489/%28pais%29/1105.U0CLQVdZPLm


La dècada d’Oslo (1991-2000) 
• Camí a la negociació: Els actors i el canvi d’escenari a principis 

dels 90 
- la intifada palestina 
- la guerra del Golf de 1991 
• Rutes paral·leles: la Conferència de Madrid i la via secreta 

d’Oslo 
• Oslo I: el reconeixement mutu i la declaració de principis 
• Oslo II: les àrees A, B i C 
• El progressiu bloqueig del procés d’Oslo 
• Camp David i la segona intifada 
• Els paràmetres Clinton i les conversacions a Taba 



Els intents frustrats per ressuscitar el 
procés de pau (2001-2010) 

• L’amarg balanç d’Oslo 
• El full de ruta 
• El pla Ayalon/Nusseibeh i la iniciativa de 

Ginebra 
• La iniciativa de pau àrab 
• El procés d’Annapolis 
• El context del conflicte en 2010 i la nova era 

Netanyahu 



Escenari 2011: claus de la nova 
situació 

 
• La Primavera Àrab: repercussió estratègica de les 

revoltes 
• La reconciliació intrapalestina: nova relació entre 

Fatah i Hamàs? 
• L’aposta per l’estat palestí en l’ONU 
- internacionalització d’un conflicte asimètric 
- impacte i conseqüències de l’estratègia en l’ONU 
• Una tercera intifada? 



• 1991 Conferència de Madrid 
• 1993 Acords d’Oslo: naix l’Autoritat Nacional 

Palestina (ANP) 
• Acords del Caire (1994) i Taba (1995): creen a 

Gaza i Cisjordània tres zones (A controlada 
per l’ANP, B de control mixt i C  controlada 
per Israel) 

• 2000 segona intifada i nova força dels 
radicals de Hamàs contra els moderats de 
d’Al-Fatah 

• 2006 Hamàs guanya les eleccions 
• 2011 acord entre Hamàs i Al-Fatah 

Dades clau per a un debat a 
classe 

Lectura: Quaderns de construcció de pau núm. 23 / setembre 2011 (Pamela 
Urrutia Arestizábal): 

http://escolapau.uab.es/img/qcp/conflictopalestino-israeli.pdf  

http://escolapau.uab.es/img/qcp/conflictopalestino-israeli.pdf

	TEMA 12.- Un conflicte sense final: Israel contra Palestina.
	La creació de l’estat d’Israel
	Primera guerra araboisraeliana (01/05/1948 a 03/04/1949) 
	Segona guerra araboisraeliana o guerra del canal de Suez (29/10 a 5/11/1956) 
	Número de diapositiva 5
	Quarta guerra araboisraeliana o de Yom Kippur 1973 i acords de Camp David entre Israel i Egipte (1978) 
	La resistència dels palestins en els temps de Yasser Arafat (1959-2004)
	Els primers ministres més significatius d’Israel: un debat sobre el seu paper
	  Regne haiximita�de Jordània
	República del Liban
	República d’Iraq
	República               Àrab Síria
	La dècada d’Oslo (1991-2000)
	Els intents frustrats per ressuscitar el procés de pau (2001-2010)
	Escenari 2011: claus de la nova situació
	Número de diapositiva 16

