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RESUMO

PALAVRAS-CHAVE: JERUSALÉM, SOBERANIA, ISRAEL, PALESTINA, CONFLITO

A cidade de Jerusalém se constitui na principal questão a ser negociada no 

conflito entre israelenses e palestinos. O seu valor simbólico nos âmbitos 

nacional e religioso tem impedido que Israel e Palestina, envolvidos neste 
conflito que tem raízes históricas e territoriais complexas cheguem a algum 
acordo em relação à soberania de Jerusalém.
Este trabalho tem por objetivo analisar o porquê de ser Jerusalém o centro 

nevrálgico das relações conflituosas de muçulmanos palestinos e judeus 
israelenses e abordar a dimensão histórica que tem desempenhado Jerusalém na 

construção do processo de identidade nacional tanto de palestinos quanto de 
israelenses, bem como as articulações existentes entre o sagrado e o nacional 
que se dão em seu território.

Através da análise territorial, histórica e política de uma cidade que abriga locais 
sagrados dotados de simbolismos nacionais antagónicos, tem-se na questão da 
soberania de Jerusalém o principal obstáculo a um acordo de paz entre 
israelenses e palestinos.



ABSTRACT

KEY WORDS: JERUSALEM, SOVEREIGNTY, ISRAEL, PALESTINE, CONFLICT

The city of Jerusalem constitutes the main issue to be negotiated in the conflict 

between Israelis and Palestinians. Its symbolic value in both national and 

religious spheres has prevented Israel and Palestine, which are involved in this 
conflict based in complex historical and territorial roots, to reach some 
agreement conceming the sovereignty of Jerusalem.

The purpose of this research is to analyze why Jerusalem is the neuralgic center 

of the conflicting relations between Palestinian Muslims and Israeli Jews. It also 
deals with the historical dimension Jerusalem has taken in the process of fíieling 

the national identities of Palestinians and Israelis as well as the existing 
articulations between sacred and national which take place in its territory.
Through a territorial, historical and political analysis of a city that shelters 

sacred places filled with antagonistic national symbolisms, it becomes clear that 
the issue of Jerusalem’s sovereignty is the major obstacle to a peace agreement 
between Israelis and Palestinians.
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FIGURA 1 - MONTE DO TEMPLO - JERUSALÉM.

* Acima pode-se observar a área do Monte do Templo, com destaque para o Domo da Rocha. Neste local iniciou- 
se a Intifada de AI Aksa, mesquita localizada à esquerda da foto e adjacente ao Muro Ocidental.

A importância dada nesta pesquisa ao processo histórico, produtor e reprodutor dos 

espaços urbanos, se deve ao fato de que o conflito entre palestinos e israelenses é secular, 

porém com raízes históricas bem mais antigas devido ao simbolismo que possui os territórios 

em disputa, sobretudo o de Jerusalém, por ser uma cidade sagrada para três religiões, 

Islamismo, Judaísmo e Cristianismo. Os nacionalismos de palestinos e de israelenses sempre 

se alimentaram destes símbolos religiosos que permeiam a cidade de Jerusalém.

Este trabalho tem por objetivo analisar a questão da cidade de Jerusalém no contexto 

do conflito entre palestinos e israelenses. Para tanto a pesquisa se orienta no levantamento e 

estudo do processo histórico por que passou Jerusalém desde os primórdios de seu 

povoamento registrado, adotando-se como marco inicial a presença dos cananeus, povo de 

origem semita que iniciou uma sucessão histórica de conquistas, simbolismos e reconquistas 

por que passou o território de Jerusalém, cujo processo continuou em menor ou maior 

intensidade até o crepúsculo do século XX.
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Não há uma rigidez em pautar este trabalho dentro de limites teóricos fixos, pois 
apesar de ser uma análise territorial e política de um determinado conflito (Israel, Palestina), 
modelos de geografia política por si só não supririam as complexas questões e abordagens que

Em se tratando de um conflito que se encontra em andamento e que persiste mesmo 

após o fim da Guerra Fria, ao processo de globalização e tendência a um modelo de única 
superpotência hegemónica, aos eventos que se seguiram aos atentados de 11 de setembro de 
2001, deve-se refletir sobre a profundidade e a complexidade do mesmo e esta pesquisa 
procura abordar os diferentes fatores que têm levado à perpetuação desta situação tomando-se 
como base o território de Jerusalém, através de seus simbolismos nacionais e religiosos.

Este trabalho reconhece e procura refletir sobre a extrema complexidade do conflito e 
das relações entre palestinos e israelenses que não se resume apenas à questão da soberania 

sobre Jerusalém. Há ainda outras questões, tais como a dos assentamentos judaicos na 
Margem Ocidental (Cisjordânia), a resolução do problema dos refugiados das guerras árabes - 

israelenses de 1948 e 1967 e o próprio andamento da atual fase conflituosa e armada, que se 
iniciou em maior intensidade com a eclosão da nova Intifada, cujo epicentro foi o Monte do 
Templo em Jerusalém, e as tentativas de se estabelecer um novo processo de paz entre Israel e 
Palestina após eventos como a nova liderança da Autoridade Palestina e a desocupação 
israelense da Faixa de Gaza. Mas a questão de Jerusalém é nevrálgica no contexto do conflito 
e tudo que se refere à cidade como seus simbolismos e locais sagrados, além das políticas nela 

implementadas com finalidades geopolíticas têm repercussão imediata na situação pontual do 
conflito ou do processo de paz ora em andamento. Jerusalém é o microcosmo da guerra e da 
convivência entre palestinos e israelenses, em nenhum outro território em disputa esses dois 
povos interagem tão paradoxalmente quanto em Jerusalém.

A intensidade do conflito entre israelenses e palestinos e sua amplitude mundial 
deve em grande parte à percepção tanto de árabes quanto de judeus de que há lugares comuns 
de grande valor simbólico e religioso para ambos, cuja soberania é disputada, abrigando 
cidade de Jerusalém o Monte do Templo, área que compreende o Domo do Rochedo, 

Mesquita de AI Aqsa e o Muro Ocidental, locais sagrados para o judaísmo e islamismo 
centro dos nacionalismos de palestinos e israelenses.
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perpassam as relações e articulações étnico-religiosas que ocorrem em Jerusalém. Os 

processos histórico e político são de fundamental importância na reflexão das ações estatais e 

também nas interações culturais que se dão em Jerusalém, já que a cidade tem um caráter 

cultural de abrangência muito alem do Oriente Médio.

Não se pretende com este trabalho chegar ou propor nenhum tipo de solução para a 

questão de Jerusalém ou mesmo para o conflito entre palestinos e israelenses, mas sim 

analisar como uma cidade permeada por simbolismos religiosos que se fundem com 

nacionalismos antagónicos pode se tomar num sério obstáculo à obtenção de uma paz na 

região.

Autores e intelectuais pesquisados complementam, cada um nos seus principais 

campos de analise, as reflexões acerca do tema aqui desenvolvido. Karen Armstrong, que 

profundamente analisa o processo da construção dos mitos em Jerusalém e a sacralização da 

cidade. Benny Morris, importante intelectual israelense que questiona a relação da sociedade 

isralense com a questão palestina e as novas visões dos efeitos que tiveram as guerras travadas 

na região sobre os refugiados e as políticas de força implementadas por Israel. Ratzel, teórico 

alemão e importante marco da geografia política e sua teoria do espaço vital, que em 

determinadas circunstâncias está sendo aplicada no conflito entre palestinos e israelenses, 

juntamente com a teoria política de Hans Morgenthau e seu realismo político, tão bem 

exemplificado pelas políticas anexacionistas de Israel, sobretudo em projetos como o Muro de 

Separação.Amos Elon, ensaísta israelense e analista do cotidiano de Jerusalém. Marwan 

Bishara, escritor palestino, que fornece uma lúcida visão palestina dos acordos de Oslo com 

Israel e de como evoluíram os processos que levaram à atual situação política.



I - A HISTÓRIA DE JERUSALÉM-DO PERÍODO CANANEU 
ATÉ O CREPÚSCULO OTOMANO
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A JERUSALÉM ANTIGA
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FIGURA 2 - JERUSALÉM ANTIGA.1

1 ARMSTRONG, Karen. Jerusalém Uma Cidade, Três Religiões. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1996. p.
25.
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A cidade de Jerusalém é uma das mais antigas do Oriente Médio, e seu território tem 

sido conquistado, construído, perdido e reconstruído pelos diferentes povos e civilizações que 

nele viveram. Porém a importância de Jerusalém não se resume apenas à sua antiguidade, 

outras cidades como Damasco e Jericó são mais antigas, mas a um conjunto complexo de 

paixões, percepções, simbolismos e lutas que sempre acompanharam e acompanham a história 

desta cidade. É digno de nota que todas as civilizações que viveram em Jerusalém nos 

últimos 4000 anos deixaram vestígios que, muitas vezes eram destruídos e sobre eles outro 

povo lá se instalava e assim sucessivamente. A posição geográfica da antiga Palestina sempre 

favoreceu a passagem de exércitos entre o Egito e a Mesopotâmia. Parece que esta dinâmica 

territorial perdura até os dias de hoje.
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1.1 - A TERRA DE CANAÃ

A região hoje conhecida por Palestina ou Israel, era na antiguidade conhecida por 
Canaã devido à presença de um povo semita, os cananeus. Em 3200 a.C. foram encontrados 
restos de cerâmica em Jerusalém, enquanto surgiam cidades em Canaã, ainda hoje existentes 
em Israel como Meguido, Lakhish, Beit Shean, Beer Sheva, Dan e Jericó. Há uma presença 
egípcia na cidade, então conhecida como Retinu, e seus habitantes eram vassalos do faraó. No 
século XV a.C. os Hurritas, povo ariano, começa a se estabelecer em Canaã, sendo inclusive 
citados na Bíblia como hiveus, horitas ou hivitas. A influência deste povo sobre Jerusalém foi 
grande e acabou tomando-a uma cidade-estado de Canaã. Tais informações foram 
conseguidas através das inscrições cuneiformes descobertas em 1887 em Tel el-Amama, 
Egito. São cartas que os príncipes de Canaã enviavam ao faraó, seu senhor, informando da 
conturbação por que passava o país. Não há muitas informações sobre a vida religiosa em 
Jerusalém nesta época, porém parece certo que outro povo iria povoar a cidade, os jebuseus , 
que provavelmente vieram do que é hoje a Turquia. A cidade jebuséia de Uru Salem situava- 
se ao redor do monte Sion e parecia muito bem protegida por uma muralha.
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1.2-ISRAELITAS

Por volta do ano de 1800 a.C., surgem os hebreus, uma tribo semita com origem em 

Ur, no atual sul do Iraque e empreendem uma viagem rumo a Canaã, onde liderados por 

Abraão acreditam Ter o direito divino sobre Canaã, movidos por um princípio de fé 

monoteísta. Inicia-se aí um período bem conhecido devido aos relatos bíblicos 

principalmente. A Abraão sucedeu seu filho Isaac e depois Jacó. Porém estes patriarcas 

hebreus não conquistaram ou povoaram Jerusalém (a Uru Salem jebuséia). O termo Israel 

tem origem com o patriarca Jacó, que tem seu nome mudado para Israel, portanto os hebreus 

passam a ser também conhecidos por israelitas, por serem descendentes de Israel (Jacó). Por 

volta do ano 1600 a.C. os israelitas migram para o Egito, aparentemente com a finalidade de 

escapar da seca que assolava Canaã. Até este momento Jerusalém continuava a ser uma 

cidade predominantemente jebuséia e a terra de Canaã (atual Israel/Palestina) continuava a ser 

habitada principalmente pelos cananeus. Neste meio tempo, os israelitas acabam sendo 

escravizados pelos egípcios e depois libertados por Moisés. Acredita-se que permaneceram 

quase 300 anos no Egito, porém a crença em uma “terra prometida” fez com que rumassem 

para Canaã. A chegada às portas da terra de Canaã fez com que os israelitas enfrentassem 

povos que já habitavam a terra. A conquista seria lenta e gradativa, porém em relação a 

Jerusalém algo iria acontecer e que levaria a cidade a ter o valor simbólico, religioso e 

político que perdura até hoje.
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1.3 - A CONQUISTA ISRAELITA

Jerusalém acabou se tomando centro político e religioso de Israel e o templo, 

construído por Salomão, seria o centro espiritual do reino. A cidade era chamada de 
Yerushalaim, que em hebraico significa “cidade da paz”. Por aproximadamente 400 anos os 
judeus controlam a cidade. Jerusalém deixou de ser durante o reinado de Davi uma cidade- 
estado secundária e tomou-se a capital de um império, que se ampliou durante o reinado de 
Salomão, aproximadamente em 970 a c. Jerusalém se transformou numa cidade cosmopolita e 
viria a abrigar o Templo dedicado a Deus, a grande obra de Salomão.

Por volta do ano 1000 a . C. os israelitas , liderados por Davi, conquistam Uru Salem 
dos jebuseus. Este será um marco na história de Jerusalém. Os israelitas dividiram a terra de 
Canaã entre suas tribos mas a cidade de Jerusalém não ficaria para nenhuma tribo, o que 
viabilizaria a construção de um templo dedicado a Deus na recém-conquistada cidade 

jebuséia. Devido às características da religião israelita (judaica), o culto a Deus teria relevante 
importância em Jerusalém, pois nela o filho de Davi, Salomão, construiu o templo sagrado. 
Assim, o Templo seria o lugar mais sagrado para os israelitas. Fora construído no Monte do 

Templo ou Har ha Bait em hebraico, na porção oriental da Jerusalém antiga. Neste momento 
Jerusalém já se transformava num espaço sagrado e dificilmente podia ser vista como um 
lugar racional, um lugar qualquer.
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dez tribos que formaram o reino de Israel ao norte e o reino de Judá, formado por duas tribos,

com sua capital em Jerusalém.

2 Ibiden. p. 74.

determinado território. A cidade se tomava sagrada ao abrigar o principal centro religioso 

judaico. Após a morte de Salomão, ocorreu o cisma da monarquia israelita, dividindo-se entre

Templo foi construído no alto do Monte Sion, uma das colinas de Jerusalém.Atraia peregrinos 

de todas as partes do país e de certa maneira iniciava o culto a Deus condicionado a um

O Templo de Jerusalém, fartamente citado na Bíblia e outras escrituras antigas, fora 

construído com a finalidade religiosa e política, a fim de se tentar obter a união das Tribos

Israelitas. Inicialmente o Templo abrigava a Arca da Aliança e não continha nenhuma efígie, 

porém nos demais aspectos se assemelhava a outros templos da época, cananeus sobretudo. O
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FIGURA 4 - JERUSALÉM ISRAELITA.3

3 Ibiden. p. 66.
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1.4-OS FILISTEUS

O termo Palestina se referia originariamente à faixa costeira habitada pelos filisteus, 

ou Filístia. Ao longo do tempo, houve um processo gradual de miscigenação dos filisteus com 

os israelitas, cananeus, árabes e outros povos, porém sua importância no que diz respeito à 

história é principalmente o significado etimológico do termo Palestina.

Os filisteus com superioridade nas armas, devido ao 
conhecimento da técnica siderúrgica, evidenciaram-se 
como um adversário formidável. No primeiro encontro 
derrotaram os israelitas e capturaram sua Arca, ganhando 
o controle sobre a maior parte de Canaã que será 
chamada a partir de então país dos filisteus, Palestina.4

Os filisteus eram um povo não semita, provavelmente de origem grega, que se 

deslocou da costa mediterrânea para o litoral do atual Egito e posteriormente para a terra de 

Canaã. A presença dos filisteus iniciou-se por volta do ano 1200 a c. e gradativamente sua 

presença se estendeu a cidades como Gaza, Gat, Ashquelon, Ashdod e Ekrom. Não 

conseguiram avançar além do Monte Carmelo ao norte. Sua aparição em Canaã coincide com 

o a expansão israelita e o choque entre esses povos tomou-se inevitável, como descreve 

Reichert, Rolf:

4 REICHERT, Rolf. História da Palestina, Dos Primórdios aos Nossos Dias. Ed. Herder, 1972. p. 21.
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1.5 - CONQUISTA BABILÓNICA E O SEGUNDO TEMPLO

No ano de 586 a.C. os babilónios conquistam a cidade e destroem o templo de 

Jerusalém, exilando os judeus. A destruição do Templo deixou profundas marcas entre os 
judeus, e a visão de Jerusalém destruída e seu templo em ruínas causou pela primeira vez um 

sentimento de provação e de esperança de retomo à cidade. Jerusalém se transformava num 
símbolo religioso de retomo.

No ano de 538a.C. o rei Ciro da Pérsia derrota os babilónios e permite aos judeus 
retomarem à terra de Israel, quando o Templo é reconstruído. Podemos dizer que a religião 
conhecida hoje como judaísmo teve origem em grande parte no exílio babilónico, onde à 
crença monoteísta em Yavé (o deus único dos judeus) acrescentou-se a noção que Ele 
habitava em todo o mundo, não somente no Templo de Jerusalém. Sob a dominação persa os 
judeus gozaram de certa tranquilidade e voltaram a Ter no seu Templo o local sagrado de sua 

vida. O templo foi construído, sob autorização persa, no mesmo local onde estava o templo de 
Salomão, ou Primeiro Templo. Nesta época o espaço sagrado de Jerusalém era principalmente 
judaico, porém o surgimento de potências estrangeiras como Roma e Grécia iria alterar em 
muito o Oriente Médio e a Palestina.
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1.6 - CONQUISTA ROMANA E SURGIMENTO DO CRISTIANISMO

com

Por volta do século IV a.C. os gregos já se viam envolvidos em guerras contra os 

persas, e em 333a.C. derrotaram Dario III, rei da Pérsia. Isto significava que um novo período 

de incertezas iria começar para Jerusalém, com os valores helénicos penetrando 

paulatinamente no Oriente Médio. Ao mesmo tempo Roma também se expandia e seria 

inevitável que dominasse a Judéia. Por volta de 57a.C. os romanos conquistam a Palestina e a 

transformam numa província do vasto Império Romano. Jerusalém estava novamente sob um 

jugo estrangeiro e durante o reinado de Herodes a população da cidade atingiu cerca de 120 

mil habitantes. E importante ressaltar que havia relativa autonomia aos judeus em Jerusalém e 

no restante da Judéia. Os negócios políticos eram geridos por Roma e a vida religiosa judaica 

e seu Templo eram respeitados. Era uma época em que apareceram seitas dentro do judaísmo 

que teriam importância histórica, como os fariseus, os essênios (cuja influência no 

cristianismo primitivo é notória). Por volta do ano 30 d.C. um judeu da Galiléia (região 

setentrional da Palestina) conhecido por Jesus chegava à cidade para a celebração da Páscoa 

judaica. Jerusalém era um centro de peregrinações durante essas festividades. O que ocorreu 

com Jesus em Jerusalém carece de maiores detalhes neste trabalho, porém estes cinco dias que 

passou em Jerusalém iriam de tal maneira alterar o espaço sagrado da cidade, que Jerusalém 

não seria mais uma cidade sagrada somente para o judaísmo. Jerusalém seria e é até hoje a 

cidade onde Jesus cumpriu sua missão neste mundo, e vários locais da cidade estão totalmente 

associados à sua passagem por ela. Durante os anos que se seguiram à morte de Jesus, a 

Palestina foi sacudida por uma revolta judaica, que não tolerava mais a dominação romana. 

Roma reprimiu violentamente, e no ano 70d.C. por ordem do Imperador Tito, o Templo de 

Jerusalém foi destruído, desta vez para sempre. Apenas uma parte do muro ocidental que 

abrigava um santuário permaneceu de pé, o qual é conhecido até hoje como Muro das 

Lamentações (Muro Ocidental em hebraico). Foi uma época de total desolação e abandono 

para Jerusalém. Os romanos rebatizaram a cidade com o nome de Aelia Capitolina e 

impuseram restrições à presença judaica na cidade. Um fato de grande importância estava 

ocorrendo dentro do Império romano, o cristianismo que, fora combatido e perseguido pelos 

romanos, tomava-se uma das religiões oficiais do Império em 312. Agora, os cristãos 

começavam a se voltar para Jerusalém, pois fora ali que Jesus morreu e ressuscitou e isto a
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A enorme repressão romana contra as revoltas judaicas precipitou o início da diáspora 

judaica. A partir daí os judeus emigraram para boa parte do Mediterrâneo e foram absorvidos 

politicamente pelo Império Romano.

Após a morte de Jesus os romanos enfrentaram uma série de rebeliões judaicas. 

Jerusalém foi o palco de uma dessas revoltas, após Nero ter erigido em sua homenagem um 

templo na cidade. Cabe ressaltar que não só judeus viviam na Palestina nessa época, mas sim 

povos semitas tais como arameus, nabateus, fenícios e gregos, além dos filisteus na faixa 

costeira.

transformou num local santo para eles, não com o mesmo simbolismo do sagrado que para 

os judeus, mas com uma grande intensidade, capaz de atrair peregrinos de toda parte que 

queriam tocar e estar nos lugares por onde Jesus passou. Foi uma sobreposição de uma “nova 

geografia sagrada” sobre a anterior.

FIGURA 5 - JERUSALÉM ROMANA.5

5 ARMSTRONG, Karen. Op. Cit. p. 198.
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1.7 - DOMÍNIO BIZANTINO

A cidade de Bizâncio tomava-se o centro de um Império que sob vários aspectos era a 
continuação oriental do de Roma. Só que a religião cristã era oficial. Os bizantinos 
construíram a Anástasis, um santuário sobre a rocha do Gólgota, local da crucificação de 
Jesus (onde hoje situa-se a Igreja do Santo Sepulcro). Com o novo santuário, ficava 

demonstrada a centralidade da nova fé para o Império Bizantino e isso começou a estimular a 
espiritualidade “geográfico-espacial” dos cristãos com relação à Jerusalém. Durante as 
principais festas religiosas, os cristãos tomavam conta das ruas e arredores de Jerusalém. 
Liam as passagens bíblicas associadas à vida de Cristo “in loco” e isso reforçava a santidade 
de Jerusalém para a fé cristã. Os peregrinos queriam tocar as pedras que um dia Jesus também 
tocara. Jerusalém se transformava no centro do mundo, e não raramente vemos em mapas da 
época ela ocupar esta posição de centralidade. Nesta mesma época, na Arábia, ocorreria uma 
sequência de fatos que mudaria o curso da história mundial e a dinâmica espacial do Oriente 
Médio.
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1.8-0 APARECIMENTO DO ISLAMISMO

Por volta do ano de 570 de nossa era nasce em Meca, uma aldeia do Hedjaz, região da 

Arábia, um homem que iria alterar totalmente o destino de um povo. Esse homem era Maomé, 

Muhammad em árabe. À essa época os árabes não eram um povo com uma religião unificada, 

havendo cultos a deuses diversos que faziam parte da cultura árabe da época. A palavra árabe 

Alá significa literalmente Deus, mas se referia a uma divindade entre tantas. Mas o judaísmo e 

o cristianismo, monoteístas, teriam influenciado Maomé pois havia judeus vivendo em Yatrib 

(a hoje cidade de Medina) e cristãos. Maomé era um mercador, assim como tantos outros pois 

havia muitas caravanas que iam e vinham da Síria, Palestina e Pérsia. Meca era um importante 

centro comercial e a cidade prosperava. Por volta do ano 610 Maomé teve uma revelação 

divina e entendeu que esta era a mesma revelação que judeus e cristãos tiveram antes, só que 

agora tal revelação era dirigida aos árabes. Essa nova fé no mesmo deus de Abraão, Jacó, 

Moisés e Jesus vinha acompanhada de elementos culturais árabes, pois a cidade de Meca, 

onde Maomé pregou, já era um importante santuário árabe e a pedra negra, a Kaaba, venerada 

como um lugar sagrado há muito. Mas a nova religião que Maomé ensinava aos árabes dizia 

que havia um só deus, Alá, e que todos deveriam se submeter à sua vontade, ou seja, o Islam, 

palavra árabe que significa submissão, era a crença e submissão a um só deus, revelado 

anteriormente a judeus e cristãos, e agora, por intermédio do Profeta Maomé, aos árabes. 

Portanto todos que se submetessem a Alá eram muçulmanos (muslim em árabe, que significa 

submisso a Deus). Como Maomé sofreu grande influência de judeus que viviam na Arábia, 

tinha conhecimento que os judeus se voltavam em suas preces a Jerusalém e ao local de seu 

grande Templo , destruído desde a época dos romanos. De início a primeira Qibla, ou seja, 

orientação de prece dos muçulmanos, foi Jerusalém. Porém, devido a desentendimentos com 

os judeus de Yatrib, Maomé ordenou que a orientação das preces fosse feita agora em direção 

a Meca, cidade já “limpa” dos falsos deuses e inteiramente consagrada a Alá. Isto também 

sinalizou que embora Maomé respeitasse e aceitasse judeus e cristãos como crentes naquele 

único deus, Alá, dizia que sua nova religião, o Islã, iria voltar ao monoteísmo puro de Abraão, 

pai de árabes e judeus. Abraão era um muçulmano porque era submisso ao verdadeiro Deus, 

agora revelado a Maomé. Sabe-se que nos anos seguintes à revelação divina que Maomé teve, 

houve muita turbulência na Arábia, porém o Islamismo ganhava cada vez
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* No interior deste santuário situa-se a rocha de onde a tradição muçulmana acredita que Maomé ascendeu aos 
céus e que de acordo com a tradição judaica serviu de altar para o sacrifício de Isaque por Abraão. Apesar da 
santidade deste local, ocorreram ao longo dos últimos trinta anos violentos incidentes entre palestinos e 
israelenses. A atual crise entre palestinos e israelenses teve origem nesta área, com uma visita de Ariel Sharon 
em setembro de 2000.

mais adeptos. Por volta do ano de 620 a cidade de Yatrib constituiu a primeira comunidade de 

muçulmanos, a Ummah. Quando Maomé deslocou a direção das preces para Meca, o fez 

também junto com os velhos rituais pagãos do Hajj, só que agora conferindo-lhes um caráter 

totalmente monoteísta islâmico. Isso fez de Meca a cidade mais santa para os muçulmanos. 

Yatrib seria chamada de Madinat an-Nabi , ou simplesmente Medina, a cidade do profeta. 

Maomé morreu em junho de 632 em Medina, porém segundo a tradição muçulmana fez um 

vôo astral até Jerusalém e de uma rocha situada no Monte do Templo ascendeu aos céus, 

conhecida como mi’raj. Isto conferiu a Jerusalém o caráter de terceira cidade mais sagrada do 

islamismo, depois de Meca e Medina. A partir daí Jerusalém se tomava espaço sagrado para 

muçulmanos também. A rocha de onde Maomé ascendera aos céus era o local onde Abraão 

iria sacrificar seu filho Ismael (Isaque segundo a tradição judaica).

FIGURA 6 - DOMO DA ROCHA.6

6 AKERMAN, Roberto. Arquivo pessoal.
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1.9 - A CONQUISTA DE JERUSALÉM PELOS ÁRABES

No ano de 632 morreu em Yatrib o profeta Maomé. O seu sucessor, o califa Abu-Bakr 

consolida o poder da nova comunidade muçulmana por toda a Arábia, após derrotar tribos 

rebeldes como as de Assad, Ghatafan, Tamim e Hanifah. É importante lembrar que havia 

árabes nómades que lutavam pelo império bizantino e que por razões de solidariedade até 

maiores que de sentimento religioso, se uniram aos árabes muçulmanos seguidores de 

Maomé. Os árabes, inicialmente, não expandiram o Islã por questões missionárias, mas sim 

por uma necessidade de buscar terras mais férteis que as da Arábia. Também devemos 

ressaltar que nessa época os impérios Bizantino e Persa lutavam entre si e estavam 

extremamente desgastados, o que facilitou o avanço muçulmano. De qualquer maneira, Abu- 

bakr morreu em 634 com os exércitos muçulmanos tendo conquistado Bahrein aos persas e 

partes da Palestina e Gaza aos bizantinos. A queda de Jerusalém era uma questão de tempo. 

O sucessor de Abu-Bakr, Ornar, finalmente conquista Jerusalém aos bizantinos em 638. Foi a 

conquista mais pacífica e tolerante que Jerusalém teve ao longo de sua história. O patriarca 

bizantino Sofrônio se rendeu ao Califa Ornar que assegurava que todas as religiões poderiam 

continuar rezando em seus locais sagrados em Jerusalém. Os muçulmanos tiveram o apoio 

dos judeus em sua conquista, pois os viam como libertadores do jugo cristão e um povo com 

vínculos com os judeus, pois também eram descendentes de Abraão e falavam uma língua 

semelhante ao hebraico. Sabe-se que Ornar e os muçulmanos ficaram estarrecidos com o 

tratamento dado pelos cristãos ao que foi um dia o famoso Templo de Salomão. Agora era 

depósito de lixo e os muçulmanos conheciam a santidade do lugar desde a Arábia, o próprio 

profeta Maomé ascendera de Jerusalém aos céus. Os árabes muçulmanos tinham tamanho 

respeito por Jerusalém que a chamavam de Al-Quds, que em árabe significa “A Santa”. Este 

nome é até hoje usado pelos árabes quando se referem a Jerusalém.

Na época da conquista muçulmana, havia cristãos e judeus em Jerusalém e os árabes 

muçulmanos constituíam, em princípio, uma casta militar à parte. Os cristãos em geral 

mantinham uma atitude de desprezo em relação aos árabes, considerando-os primitivos, 

enquanto os judeus os viam como redentores e um povo que restauraria a santidade do 

Templo. Em 644 o Califa Ornar foi assassinado e houve divergências entre os continuadores
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do Império Islâmico, e após lutas que envolveram o clã dos Omíadas e um descendente direto 

do Profeta Maomé, Ali Hussein, seu neto, foi assassinado em Karbala (Iraque), o que gerou a 
cisão entre sunitas e xiitas, que acreditavam que a sucessão do Islã deveria ser através da 
família de Maomé.

Em Jerusalém, o novo Califa Abd al-Malik iniciou a construção do santuário do Domo 
da Rocha, no Monte do templo, sobre a rocha de onde Maomé ascendera ao céu. Este seria 
um marco da presença muçulmana em Al-Quds. Com a construção da Cúpula do Rochedo, os 
árabes afirmavam que estavam em Jerusalém para ficar. Ela continha uma mensagem tanto 
para judeus quanto para cristãos. Lembrava aos cristãos que a presença bizantina acabara e 
para os judeus que eles, árabes, eram os filhos de Ismael e de Abraão e que o local onde 
existira o templo judaico agora abrigava um santuário muçulmano. Na visão árabe, Abraão 
não era nem cristão nem judeu, mas um “muslim”, um muçulmano, ou submisso a Alá 
(Deus). Por volta do ano de 757, o novo Califa da dinastia dos Abássidas decidiu construir 
uma mesquita na parte sul do Monte do Templo. Essa mesquita identificava a viagem astral 
que Maomé fizera a Jerusalém. Com a mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula do Rochedo, o antigo 
Monte do Templo estava agora totalmente consagrado ao Islã e recebia o nome de Haram al- 
Sharif (nobre santuário, em árabe). Durante o domínio muçulmano em Jerusalém, cristãos e 
judeus tiveram liberdade de culto, pois eram “dhimmis”, minorias protegidas pelos 
muçulmanos.
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FIGURA 7 - JERUSALÉM MUÇULMANA.7

7 ARMSTRONG, Karen. Op. Cit p. 278.
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1.10-AS CRUZADAS

Em 1099 os cruzados realizaram a mais sangrenta conquista de Jerusalém na história. 

Literalmente massacraram todos os muçulmanos e judeus que lá habitavam. Acredita-se que 

pelo menos 30 mil judeus e 10 mil muçulmanos foram mortos pelos exércitos cristãos. Um 

provençal, Raymond de Aguiles, testemunha ocular da batalha, relatou sobre o que vira: 

"Cabeças, mãos e pés se amontoavam” e em seu relato posterior mostrou bem qual era a 

mentalidade e o nível de intolerância dos cruzados: “Se eu contar a verdade, não conseguireis 

acreditar. Basta, pois dizer que no Templo e no Pórtico de Salomão homens cavalgaram com 

sangue até os joelhos e as rédeas. Foi a esplêndida justiça de Deus que fez o sangue dos

Os cristãos europeus, sob a liderança do papa Urbano II, iniciam em 1099 o cerco à 

cidade de Jerusalém, tendo como principal líder militar o cavaleiro belga Godofredo de 

Bouillon. A grande motivação e o objetivo dos cruzados era libertar a Tumba de Cristo do 

domínio “infiel” muçulmano. Mas essa incrível aventura que se iniciara em 1096 com 

aproximadamente 60 mil soldados de vários cantos da Europa. Os objetivos não tão claros 

desta primeira cruzada, como ficou conhecida, eram também os de aumentar o prestígio da 

Igreja Católica do Ocidente e uma clara ideologia de domínio económico e imperialista dos 

europeus. As cruzadas foram o primeiro grande empreendimento conjunto do Ocidente, onde 

havia gente de todas as classes sociais, desde camponeses até nobres, incluindo padres. O 

Império Bizantino estava esfacelado pelas conquistas turcas e as cruzadas eram uma 

esperança de não sucumbência aos muçulmanos. Porém o mito de Jerusalém e a obrigação de 

libertar a cidade santa que uma vez estivera nas mãos cristãs tinham imenso fascínio entre os 

cruzados.

A expedição dos cruzados em seu caminho rumo à Palestina iniciou uma onda de 

massacres de comunidades judaicas européias. Isto devido ao ódio já arraigado contra os 

judeus, disseminado na falsa crença destes terem matado Cristo. Apesar de ir combater os 

muçulmanos infiéis, os cruzados perseguiam os judeus, e deram ao anti-semitismo europeu 

um caráter de doença praticamente incurável. É quase certo que o Papa não aprovava estes 

massacres de judeus perpetuados pelos cruzados.
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A conquista cruzada em Jerusalém em nada acrescentou à cidade no tocante a 
modernizações ou a algum tipo de inovação. Pelo contrário, no período cruzado Jerusalém 
passou por um período de extrema decadência e abandono. Os judeus e muçulmanos estavam 
proibidos de habitar na cidade. Os cruzados nunca se preocuparam em estabelecer uma 
convivência harmoniosa com os muçulmanos, sempre preferindo o isolamento. A intolerância 
também era intrínseca aos cruzados.

Paralelamente, os turcos muçulmanos iniciavam sua campanha contra os fatímidas (dinastia 
muçulmana que dominava o Egito) e os cruzados. Em 1174 surgia um novo líder no mundo 
islâmico, Yusuf Ibn Ayub, muçulmano de origem curda que ficaria conhecido como Saladino 
(Salah al-Din). A essa altura os cruzados estavam cercados por um império coeso cujo Sultão 
estava empenhado em destruí-los. O desejo de retomar Jerusalém fazia parte das prioridades 
de Saladino. Em 1187 os muçulmanos reconquistaram Jerusalém, sua Al-Quds. Saladino 
lembrara aos seus soldados que esta era a cidade do Templo, dos profetas e da ascensão de 
Maomé. Apesar de todas as atrocidades empreendidas pelos cruzados quando de sua 
conquista, Saladino não massacrou os cristãos conforme um acordo firmado com o barão 

Balian de Ibelin. Com este gesto nobre, Saladino sabia que seria lembrado por sua 
magnanimidade e estava certo, pois o Ocidente teve plena consciência, por que não dizer 
incómoda, que o Sultão agira de modo muito mais “cristão” que eles próprios. Assim a 
presença dos cruzados em Jerusalém chegava ao fim. Podemos dizer que o principal legado 
cruzado em Jerusalém especificamente foi o de destruir e e envenenar por completo a antiga 
coexistência que houve entre cristãos, judeus e muçulmanos. Agora os muçulmanos tentariam 
ser mais cautelosos em relação a AI Quds e tratariam de islamizar ao máximo a cidade, 
iniciando uma prática que depois se tomaria comum em Jerusalém, a de construir seus 
próprios santuários e edifícios sobre os do antigo e derrotado dominante.

descrentes inundar esse lugar, que durante muito tempo sofreu com suas blasfêmias”. O 

Ocidente passava a ver os árabes e os muçulmanos com imenso preconceito e inferioridade e 
acentuaram o já latente anti-semitismo europeu.
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1.11- RECONQUISTA MUÇULMANA - AIÚBIDAS E MAMELUCOS

Os turcos otomanos conquistaram nesta época Constantinopla e avançaram em várias 

frentes, tendo sido barrados em Belgrado pelos húngaros, porém o sultão otomano Selim I 

conquistara o Cairo aos mamelucos e em 1516 chegava a Jerusalém conquistando-a sem 

oposição. Assim um conquistador muçulmano sucedia a outro.

Em 1250 os mamelucos derrotaram os Aiúbidas no Egito e tomaram o controle sobre 

Jerusalém, bem como boa parte do Oriente Médio. Os mamelucos eram originários das 

estepes da Ásia Central e foram convertidos ao Islã e serviam à sua causa com grande 

devoção. Em 1260 o sultão mameluco al-Zahir Baybars derrotou os mongóis na batalha de 

Ain Jalut na Galiléia após sucessivas derrotas muçulmanas inclusive com a destruição de 

Bagdá. Assim os mamelucos se punham na vanguarda do mundo islâmico, pois conseguiram 

expulsar os mongóis dos domínios de seu Império. O Sultão Baybars restaurou o Haram al- 

Sharif (o complexo da Cúpula do Rochedo e a Mesquita al-Aksa) e os mamelucos também 

estimularam a economia de Jerusalém, cidade originalmente sem muita importância 

económica e estratégica. A cidade produzia algodão, linho e sabão e o novo centro comercial 

recebeu o nome de Suq al-Qattanin ou o Mercado dos Algodoeiros. Inúmeras escolas 

muçulmanas foram construídas no limite oeste do Monte do Templo (Haram al-Sharif). No 

tempo dos mamelucos a cidade de Jerusalém se consolidou e até mesmo aumentou sua 

santidade no imaginário muçulmano.

Após a vitória de Saladino sobre os cruzados, a dinastia muçulmana dos Aiúbidas 

passou a dominar Jerusalém e imprimiu à geografia da cidade uma política de islamização, 

com a construção de escolas religiosas, hospitais e mesquitas. Alguns judeus se instalaram na 

cidade com a permissão de Saladino. Os europeus continuavam a empreender as cruzadas 

para retomar Jerusalém, mas não obtiveram êxito. Isto apenas mostra como as relações entre 

o Islã e o Ocidente Cristão estavam precárias, algo que não se modificou em grande escala até 

a atualidade.
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1.12 - DOMÍNIO TURCO OTOMANO

O domínio turco otomano iniciava-se em Jerusalém de uma maneira positiva, já que os

moradores da cidade os viam como revitalizadores. Os mamelucos haviam relegado

Jerusalém a uma condição muito decadente com a economia em declínio e beduínos

assolando viajantes e os próprios habitantes da cidade.
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10 Ibidem. p. 382.
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Os turcos dividiram a Palestina em três distritos (sanjaks), um em Nablus, outro em 

Jerusalém e em Gaza. Estavam subordinados à Província (eaalet) de Damasco. Em 1537 o 
sultão Suleyman, o Magnífico, decidiu reerguer as muralhas de Jerusalém, o que envolvia 

grandes gastos. Neste ponto Jerusalém foi privilegiada, pois poucas cidades mereceram 
fortificações deste porte. As muralhas que Suleyman construiu perduram até hoje, e são elas 
que limitam a atual “cidade velha” de Jerusalém. Possui sete portas e trinta e quatro torres, 
estando Jerusalém protegida como há pelo menos três séculos antes.

Outro aspecto digno de citação durante o domínio otomano é o da população de 
Jerusalém e como ela evoluía. Já havia um maior fluxo de judeus para a Palestina e o 
Sionismo começava a aparecer como um movimento político que iria alterar completamente o

Os sultões Mehmet III, Ahmad I e Mustafá I realizaram restaurações na Cúpula do 

Rochedo entre 1597 e 1617. Aos judeus foi permitido rezar junto ao Muro Ocidental e durante 
boa parte do período otomano viveram com certa tranquilidade em Jerusalém. Havia uma 
hostilidade latente entre cristãos e judeus, onde estes últimos sequer passavam próximos ao 

Santo Sepulcro. Já entre judeus e árabes havia uma boa coexistência tanto que para rezarem 

junto ao Muro os judeus freqúentemente tinham que passar por um bairro muçulmano, o 
Magreb, assim chamado por Ter sido povoado por muçulmanos provenientes do norte da 
África (curiosamente este bairro foi demolido pelos israelenses após a tomada de Jerusalém 

na Guerra dos Seis Dias, com o objetivo de se Ter uma praça em frente ao Muro). Já entre 
cristãos e muçulmanos o relacionamento era amistoso porém tenso, devido à memória que as 
cruzadas provocavam em ambas comunidades. Havia profundas cisões e abismos entre as 
diferentes comunidades cristãs. Em 1808 ocorreu um incêndio no Santo Sepulcro e por 
ocasião de sua reconstrução coube aos gregos realizar as obras, porém eles aproveitaram a 
situação e eliminaram os túmulos dos cruzados Godofredo de Bouillon e Balduíno, pois 
queriam apagar os vestígios latinos do local. Até mesmo em relação às chaves do Sepulcro os 
cristãos não conseguiam se entender, cabendo a uma família muçulmana a abertura e 
fechamento de suas portas, tradição que persiste até hoje. Entre os judeus havia tensão entre 
Sefardis (judeus de origem mediterrânea) e Ashkenazis (judeus de origem centro-européia).
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CRISTÃOS TOTALJUDEUSANO
150003650 60001850

8000 180006000 40001860
11000 220001870 6500 4500

1880 8000 6000 17000 31000
1890 9000 8000 25000 42000
1900 10000 10000 35000 55000

TABELA 1 - POPULAÇÃO DE JERUSALÉM.11

11 Ibidem. p. 403.

futuro da Palestina e de Jerusalém. Podemos ver a dinâmica populacional da cidade conforme 

tabela que se segue:

MUÇULMANOS

5350

O século XX iniciou-se com o declínio do Império Otomano e sua derrota na Primeira 

Guerra Mundial e seu consequente esfacelamento, com a ascensão de potências européias 

colonialistas que ficariam com parte dos despojos do Império Otomano, o que incluía áreas do 

Oriente Médio. França e Grã-Bretanha dividiram boa parte do Oriente Médio e paralelamente 

a isso o sionismo prosperava na Europa, como um movimento político que pregava a volta 

dos judeus de todo o mundo à Palestina onde criariam um Estado independente. Isto azedava 

as relações entre judeus e árabes na Palestina e embora tenham convivido com relativa calma 

e até cooperação por quase 1200 anos, estavam agora ao pé de uma confrontação na qual a 

Grã-Bretanha desempenhava um papel ora de mediador, ora de fomentador do conflito. È 

importante lembrar que a Liga das Nações concedeu um mandato à Inglaterra para administrar 

a Palestina, incluindo Jerusalém. O fim do domínio otomano em 1917 e a entrada do general 

inglês Edward Allenby em Jerusalém significou que após quase 900 anos de domínio 

muçulmano, um cristão ocidental dominava árabes e judeus. Porém desta vez não houve o 

massacre e o banho de sangue que os cruzados fizeram por ocasião de sua conquista em 1099. 

Era o crepúsculo do Imperialismo Europeu e o nascimento do secular conflito árabe- 

israelense.
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Através deste mapa podemos ver o centro nevrálgico e simbólico do conflito entre palestinos e israelenses, o 
Monte do Templo (Har ha Bait, em hebraico) ou Nobre Santuário (Haram al-Sharif , em árabe). A Cidade velha 
de Jerusalém abriga vários locais sagrados cristãos como a Igreja do Santo Sepulcro, a Via Dolorosa e o Gólgota. 
A área da Cidade Velha é de cerca de dois quilómetros quadrados, sua população é majoritariamente palestina. 
O governo israelense reformou o bairro judeu e logo após a guerra de 1967 destruiu um bairro árabe defronte ao 
Muro Ocidental (das Lamentações) para a construção de uma praça. As atuais muralhas datam de 1537, 
construídas pelo Sultão Suleyman. o Magnífico.
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II - UMA GÉNESE DO CONFLITO ÁRABE-ISRAELENSE E SUAS 
CONSEQÚÊNCIAS EM JERUSALÉM - DAS ORIGENS DO 

SIONISMO À GUERRA DOS SEIS DIAS (1918 a 1967)



41

2.1 - ORIGENS DO SIONISMO

O conflito árabe-israelense e seu desdobramento até os dias de hoje teve uma origem 

no final do século XIX com o surgimento do sionismo. Até então árabes e judeus sempre 

conviveram em paz, seja na Espanha Moura, no Magreb africano, no Iraque e mesmo na 

Palestina. O sionismo tem de ser compreendido como uma resposta ao anti-semitismo 

europeu, que assumia diferentes formas, intensidades e métodos, dependendo do país. Na 

Rússia czarista havia os “pogroms”, que eram massacres a aldeias e comunidades judaicas 

inteiras com o simples propósito de matar e amedrontar os judeus, fazendo-os ver que não 

eram aceitos. Os judeus alemães ou franceses podiam estar em situação melhor, porém o anti- 

semitismo europeu era algo que se enraizou no homem médio de tal maneira desde os tempos 

das Cruzadas que parecia ser intrínseco a ele. Os judeus viviam em “guetos”, senão físicos, 

muitas vezes psicológicos. Alimentavam o sonho de retomo à Terra Prometida e a Jerusalém. 

Mas o que diferenciou o sionismo desta idéia ou desejo religioso de retomo à Palestina foi o 

fato de ser o sionismo um movimento político e que pregava a existência de um estado judeu 

independente naquela terra. O homem que desencadeou ou mesmo canalizou esta idéia foi o 

jornalista judeu húngaro Theodor Herzl. As circunstâncias pessoais que levaram Herzl a 

formular sua idéia de um estado judeu na Palestina são conhecidas através do caso Dreyfuss 

que ele cobriu como jornalista e que o despertou para o perigo que o povo judeu corria se não 

estivesse em sua “própria” terra ancestral e original.

O século dezenove seria de fundamental importância para o Oriente Médio e a 

Palestina em especial. O sionismo e suas relações com os árabes e britânicos e a evolução do 

conflito árabe-israelense com uma ênfase na questão palestina e, conseqúentemente, de 

Jerusalém. Não serão tratados com profundidade temas como os territórios da Faixa de Gaza 

ou Cisjordânia, mesmo sendo áreas de conflito entre israelenses e palestinos, nem mesmo as 

Colinas de Golã, que são uma questão bilateral entre Israel e Síria, nem as questões territoriais 

que ocorreram entre Egito e Israel a respeito da Península do Sinai, resolvidas por ocasião do 

Tratado de Camp David (1979).
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Em 1910 oficiais sionistas tinham percebido que não 
eram os turcos mas os árabes locais o problema. O 
segundo presidente da Organização Sionista, David 
Wolffsohn (1855-1914), observou em setembro de 1908 
de que era necessário prestar atenção aos árabes que, em 
ultima questão, eram os donos do país. Os sionistas 
tinham que tomar cuidado para não aumentar a ira dos 
árabes. Muitos imigrantes da primeira onda imigratória ( 
Aliá) para a Palestina acreditavam que estavam vindo 
para uma terra desolada e vazia e ficaram surpresos de 
encontrar tantos árabes. Afinal de contas, eles estavam 
retomando à Terra Prometida; ninguém tinha falado que 
havia mais alguém lá. Assim como relatou o novelista 
Yosef Hayym Brenner, que dizia que a Palestina aparecia 
em sua imaginação como uma terra habitada por judeus 
não religiosos rodeados de muitos campos, todos vazios, 
esperando por mais pessoas para vir e cultivá-los. Como 
afirmou também Moshe Smilansky, um dos fundadores 
da cidade de Rehovot, que a propaganda sionista havia 
descrito o país para o qual estávamos indo como uma 
terra desolada e negligenciada, esperando avidamente 
pelos seus redentores.13

Nesta época a Palestina estava sob domínio dos turcos otomanos e habitada 

majoritariamente por árabes muçulmanos, com pequenas comunidades judaicas e cristãs. A 

idéia era de dar “uma terra sem povo a um povo sem terra”. A ideologia sionista era que a 

Palestina ou Terra de Israel era e continuava sendo a pátria dos judeus e que não se constituía 

na pátria de nenhum outro povo que a habitava ou a tenha habitado. A noção de espaço para 

os sionistas estava impregnada de uma superposição judaica ou de um direito natural e 

histórico judaico sobre quaisquer outros povos que viviam na Palestina. A questão era, como 

ainda é, que árabes viviam nesta terra por pelo menos 1300 anos, desde a conquista da 

Palestina pelo Califa Ornar. O domínio judeu sobre a Palestina não existia já há quase 2000 

anos e a terra não estava “sem povo” como pensavam ou gostariam de acreditar os primeiros 

sionistas. A atitude de boa parte dos primeiros colonos judeus em relação aos árabes 

palestinos era de uma indiferença e surpresa causadas pelo desconhecimento de que o país era 

povoado. O historiador Benny Morris com muita propriedade assim relata:

13 MORRIS, Benny. Righteous Victims-a History of The Zionist-Arab Conflict 1881-2001. New York: Ed. 
Vintage Books, 2001. p. 42.
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Houve uma proposta para o estabelecimento de uma colónia sionista em EI Arish, na 

Península do Sinai em 1902, idéia esta rejeitada pelos líderes sionistas. Também Uganda foi 

proposto como território a ser colonizado pelo movimento sionista, porém durante o 

Congresso Sionista de 1905 decidiu-se que apenas a Palestina seria objeto dos anseios 

sionistas. O momento oportuno viria com o suporte britânico através da Declaração Balfour, 

de 1917.

Juntamente com a imigração de judeus para a Palestina e a compra de terras por 

organizações judaicas européias auxiliadas por judeus filantropos e banqueiros europeus 

(Montefiore, Rotschild, Nordau...), o sionismo agia politicamente tentando convencer 

principalmente a Grã-Bretanha da necessidade de um lar nacional judeu na Palestina. A 

grande oportunidade surgiu em 1917. Neste ano a Turquia era derrotada na Primeira Guerra 

Mundial e perdia praticamente todo o seu Império e suas possessões no Oriente Médio, 

inclusive a Palestina. A Liga das Nações deu um mandato aos britânicos para que 

administrassem a Palestina, incluindo Jerusalém. Neste período que o conflito entre árabes e 

judeus começava a ocorrer sob uma forma mais violenta e o sionismo se consolidava como 

movimento político.

Entretanto o sionismo político estava crescendo entre os judeus europeus no final do 

século XIX, principalmente entre os que viviam na Rússia. Entre 1882 e 1903 chegaram à 

Palestina cerca de 25 mil judeus e havia organizações judaicas que se empenhavam na compra 

de terras na Palestina. Em 1897 ocorreu em Basiléia na Suiça o primeiro Congresso Sionista 

no qual Herzl dizia o objetivo central do movimento sionista que era o de criar um lar 

nacional para os judeus na Palestina assegurado pela lei pública. Herzl morreu em 1904 

porém o movimento sionista e o fluxo de judeus para a Palestina continuavam devido 

principalmente a massacres ocorridos na Rússia, como o de Kishinev em 1903. O anti- 

semitismo europeu parecia ser a principal motivação para que judeus fossem à Palestina e 

também o nascimento de ideais socialistas no qual muitos judeus acreditavam, com a 

fundação de fazendas coletivas socialistas na Palestina (kibutz).
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2.2 - EMERGÊNCIA DO CONFLITO ENTRE ÁRABES E JUDEUS NA PALESTINA

O inicio de choques violentos entre árabes e judeus nos anos de 1909 a 1913 marca 
uma mudança no que diz respeito às relações entre eles. Os próprios judeus não mais se 
referiam a casos de violência como banditismo, mas já admitiam motivações nacionalistas dos 
nativos palestinos em relação à colonização sionista. Os próprios judeus tendiam a se referir 
ao árabes como “nativos”, “beduínos”, “camponeses” (fellahin), mudando de atitude no inicio 
do século XX, passando a se referir a eles como árabes, numa delimitação étnico-cultural 
clara. Os sionistas passariam a ver os árabes como um problema impeditivo de suas 
aspirações nacionais, enquanto para os árabes a crescente colonização judaica começava a

Os árabes inicialmente queriam manter o caráter muçulmano e árabe do país enquanto 
os colonos sionistas se empenhavam em modificar o status quo, já que adquiriam cada vez 
mais terras e procuravam iniciar as bases para uma futura pátria judaica na Palestina. Os 
árabes, tanto das cidades quanto das regiões rurais, começaram a ter a percepção de que 
estava em curso um processo de perda de sua terra para uma população estrangeira, já que , 
apesar do domínio otomano, a Palestina seguia sendo habitada majoritariamente por árabes e 
segui tendo seu caráter islâmico inalterado há pelo menos setecentos anos. Alguns judeus que 
visitavam ou mesmo se estabeleciam na Palestina não deixavam de observar a mudança de 
atitude dos árabes em relação aos judeus, assim como o fez o intelectual Ahad Haam em 
1891: “Quando chegar o tempo em que nosso na Palestina se desenvolva a tal ponto, em 
menor ou maior medida, eles irão empurrar os habitantes nativos, e estes não irão entregar seu 
lugar facilmente”.

Com a crescente colonização de regiões da Palestina por judeus vindos sobretudo da 

Europa, iniciou-se a complexa relação entre árabes e judeus. No inicio pode-se afirmar que 
esta relação teve muitas semelhanças com as relações de colonização que se desenvolviam em 
outros países, sendo os judeus vistos pelos árabes como usurpadores europeus de suas terras e 
dominadores estrangeiros. Os judeus inicialmente dependiam do trabalho árabe em suas 

colónias, daí essas relações também serem de dependência ao mesmo tempo que se 
desenvolviam desconfiança e preconceitos entre ambas as partes.
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ameaçar a identidade da Palestina e a seu próprio modo de vida. Para os árabes a colonização 

sionista significava um aumento considerável nas expropriações de terra, nesta fase obtidas 

pela compra de vários “dunams” por parte de judeus.

Em março de 1911, notáveis árabes da Palestina protestaram contra a venda de terras 
palestinas a judeus e o então governador otomano de Jerusalém Azmi Bey inicialmente não 
se opôs a essas vendas, apenas evitando que terras fossem adquiridas por não cidadãos 
otomanos, medida esta que não surtiu um efeito conclusivo. Porém a oposição árabe à 
colonização sionista seguia crescendo e se organizando, na tentativa de convencer as 
autoridades turcas a cessarem a permissão do fluxo de judeus para a Palestina, assim como o 
fez o representante da cidade de Jafa junto ao parlamento turco, ao questionar se a imigração 
judaica era compatível com a existência do Império. Apesar da oposição palestina, a 
colonização judaica seguia e novas colónias e assentamentos foram criados entre 1906 e 1909, 
como Ben Shemen, Hulda, Beer Yakov, Degania e Tel Aviv, que viria a ser a maior 
metrópole judaica da Palestina.
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2.3 - O MANDATO BRITÂNICO NA PALESTINA 1917-1947

Em 1917 o ministro do exterior britânico Arthur Balfour escreveu uma carta a Lord

Rotschild que continha uma clara mensagem e uma inequívoca intenção inglesa, favorável a 

um estado judeu na Palestina. Esta carta viria a ser conhecida como a “Declaração Balfour”, e 

dizia:

Ainda em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, os ingleses tinham um interesse 

estratégico em dominar o Oriente Próximo e o então Primeiro-Ministro Lloyd George havia 

recomendado a conquista da Palestina e de Jerusalém e em 1917 o general Edmund Allenby 

conquistou Gaza e no dia 11 de dezembro de 1917 entrava em Jerusalém, sem resistência 

otomana e assegurou aos habitantes locais a liberdade religiosa de todos. Os ingleses 

entravam na Palestina, porém o seu domínio ali seria marcado por profundas agitações e 

problemas políticos, no qual se veriam envolvidos pela nascente e crescente hostilidade entre 

árabes e judeus e também eles, ingleses, seriam vítimas da violência. A Grã-Bretanha tinha 

uma política pendular, ora favorecendo os judeus na sua empresa sionista, ora os árabes.

O Governo de Sua Majestade vê com simpatia o 
estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o 
povo judeu e envidará seus melhores esforços para 
facilitar a conquista desses objetivos, ficando claramente 
entendido que nada será feito que possa prejudicar os 
direitos religiosos e civis das comunidades não judaicas 
existentes na Palestina ou os direitos e condições 
políticas usufruídas pelos judeus em qualquer outro país.

Agradeceria que o senhor levasse essa declaração ao 
conhecimento da Federação Sionista.

Atenciosamente,
Arthur James Balfour

Os ingleses assim davam um impulso ao movimento sionista e deixavam a 

comunidade árabe-palestina desconfiada e se sentindo à mercê do sionismo, que apesar de ser 

judeu, viam como uma nova “cruzada”, com o objetivo de tomar-lhes a terra. Em 1920, na 

Conferência de San Remo, Grã-Bretanha e França dividem o espólio do Império Otomano
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oficialmente, cabendo aos ingleses a administração sob mandato da Palestina, Transjordânia 

(atual Jordânia) e Iraque, e aos franceses o Líbano e a Síria. Essa divisão ficou conhecida 

como Tratado de Sèvres.

A situação na Palestina era tensa, de um lado a incessante imigração judaica, sob a 

complacência britânica e do outro o crescente descontentamento árabe, que se traduzia em 

posturas mais radicais contra os judeus. Tal situação logo se traduziria em ondas de violência, 

no que se pode chamar dos primeiros choques entre árabes e judeus na Palestina.

Jerusalém, nesta época, ironicamente se desenvolvia, com novos bairros judeus sendo 

construídos a oeste da cidade velha, como Talpiot, Rehavia, Beit Hakerem, e bairros árabes, 

como Talbieh, Wadi al-Joz. A convivência entre árabes e judeus começava a piorar e em 1929 

após o décimo- sexto congresso sionista em Zurique que defendia a criação de um estado 

judeu, não somente uma pátria, um grupo de jovens judeus realizou uma manifestação diante 

da sede do mandato britânico na cidade, se dirigindo em seguida ao Muro Ocidental. No dia 

seguinte árabes reunidos na Esplanada das Mesquitas ( Haram al-Sharif) decidiram ir ao 

Muro, porém foram reprimidos pela polícia e nas confrontações que se seguiram foi aceso o 

estopim para a violência étnica que deixou 133 judeus e 116 árabes mortos. Apesar de tentar 

dominar a situação, os ingleses não conseguiam impedir que se formassem grupos radicais 

tanto judeus quanto árabes. O Irgun, organização extremista judia chefiada por Menahem 

Begin (que viria a ser Primeiro-ministro de Israel 1977/1983) e partidários do Mufti de 

Jerusalém, Hajj Amin al-Husseini combatiam entre si e também atacavam os ingleses. Havia 

épocas de calmaria, porém as sementes do conflito que se seguiria a uma retirada britânica 

estavam plantadas, pois tanto judeus como árabes tinham a noção que os ingleses não 

permaneceriam na Palestina para sempre. Entretanto, a política britânica era pendular e em 

oposição à declaração Balfour de 1917 que era claramente favorável à causa judaica, em 1922 

o Ministro das Colónias britânico Malcom MacDonald redige o “Livro Branco” que limitava 

a imigração judaica e de certa forma aplacava a hostilidade árabe em relação aos ingleses. Isto 

não acalmou por completo a tensão na Palestina e a população judaica continuava a crescer 

com novas ondas de imigrantes, devido em grande parte ao surgimento do nazismo na 

Alemanha em 1933. Grande número de judeus iam para a Palestina, vindos da Alemanha,
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Rússia, Polónia e outros países da Europa Central. Os árabes protestaram em 1936 com uma 

greve geral após sangrentos choques entre colonos judeus de Tel Aviv e árabes de Jafa. Em 
toda a Palestina os árabes protestaram com desobediência civil e com violência, sobretudo em 

Jerusalém.

Os ingleses procuraram uma solução através da Comissão Peei, que recomendava a 
partilha da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe, porém este plano logo foi 
rejeitado pelos árabes com veemência em 1939 e caiu no esquecimento. Apesar disto, os 
árabes conseguiram que o governo britânico limitasse drasticamente a entrada de judeus na 
Palestina, e apoiasse a criação de apenas um estado independente, governado tanto por árabes 
quanto por judeus. Assim os sionistas passaram eles próprios a não mais confiar totalmente na 
Grã-Bretanha mesmo que tivessem de ajudá-la contra um inimigo comum que era a Alemanha 

nazista, já que à esta altura os ingleses já estavam em guerra com os alemães e seu vasto 
Império constituía num importante meio estratégico de evitar que os alemães chegassem ao 
petróleo árabe.
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2.4 - A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E O GENOCÍDIO JUDEU (HOLOCAUSTO)

O mundo ocidental passou a ver a situação dos judeus sobreviventes do Holocausto 

com simpatia e podemos dizer que a criação do Estado de Israel se deve primordialmente a 

isso.

Durante a Segunda Guerra os alemães se empenharam naquilo que ficou conhecido 

como a “solução final” do problema judeu, que se constituiu numa tentativa de genocídio de 

todos os judeus europeus, através de deportações em massa rumo a campos de extermínio 

localizados principalmente na Europa oriental. A situação chegou a tal ponto que, ao fim da 

Guerra, cerca de 6 milhões de judeus tinham sido mortos pelos alemães, naquilo que ficou 

conhecido como Holocausto. A palavra holocausto teve, neste caso, uma simbologia muito 

forte, pois os judeus acreditaram que este sacrifício não fora em vão e sem dúvida a comoção 

mundial que se seguiu teve um importante papel no destino da Palestina e nas aspirações 

judias em relação a um estado independente, como afirma Martin:

Israel representa o resultado de uma combinação de 
fatores, entre os quais devem ser destacados: a opinião 
pública favorável, sensibilizada pelo problema judeu em 
função das atrocidades cometidas pelos nazistas, e a 
convergência de posições dentro do movimento sionista 
em favor do retomo à Terra Santa, isto é, à Palestina. 
Desta combinação emergiu um estado moderno, 
tecnicamente desenvolvido, mas sobre o qual os grupos 
religiosos ortodoxos exercem uma poderosa influênciA.14

Com a eclosão da guerra em 1939, os ingleses recrutaram cerca de 28 mil judeus 

palestinos que lutaram ao seu lado sobretudo no norte da África, enquanto os árabes 

palestinos preferiram permanecer neutros, embora o principal líder palestino, o Mufti de 

Jerusalém Hajj Amin al-Husseini manifestasse um discreto apoio a Hitler. Nesta época, a 

entrada de judeus na Palestina era proibida pelos ingleses apesar de organizações judaicas 

terem conseguido que judeus entrassem ilegalmente.

14 MARTIN, André Roberto. Fronteiras e Nações. São Paulo: Ed. Contexto, 1992. p. 73 e 74.
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2.5 - A PARTILHA DA PALESTINA EM 1947; A RESOLUÇÃO DA ONU

JORDAN
ECYPT

FIGURA 12 - A DIVISÃO DA PALESTINA DE ACORDO 
COM A RESOLUÇÃO DE PARTILHA DA ONU.15
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Após a Segunda Guerra Mundial os conflitos entre árabes e judeus se intensificaram 

na Palestina e ocasionalmente as forças inglesas eram vítimas de violência como no famoso 

atentado perpetrado pelo grupo terrorista de Menahem Begin, o Irgun, contra o Hotel King 

David, em Jerusalém onde mais de 50 ingleses foram mortos. A Grã-Bretanha pretendia 

entregar seu mandato sobre a Palestina à recém criada ONU, a fim de que se chegasse a uma 

solução para o crescente impasse. A reivindicação dos judeus palestinos e de todo mundo por 

um Estado Independente na Palestina crescia e ganhava apoio de importantes países, como 

Estados Unidos, União Soviética e de boa parte do mundo ocidental, contra uma oposição do 

mundo islâmico e africano em geral. Em 29 de novembro de 1947 a assembléia geral das 

Nações Unidas, tendo como Presidente o brasileiro Oswaldo Aranha, decidiu por em votação 

aos países membros uma resolução polêmica que dividia a Palestina em dois estados 

independentes, um judeu e outro árabe, ficando Jerusalém sob controle internacional, sendo 

garantido o livre acesso de todas as religiões ali representadas. A “partilha da Palestina”, 

como ficou conhecida esta resolução também previa o fim do mandato britânico para o dia 14 

de maio de 1948.

Z-çí
JERljkSALEM 

rj’ u iVJ 
JFWI5H / 
STATE /

ARAR.
STATE

i

15 Fonte: National Geographic, 1992.



51

Após a aprovação da resolução de partilha, a violência voltou à Palestina e a Jerusalém 

em especial. Árabes atacavam judeus que também os atacavam. O grupo radical nacionalista 

de Menahem Begin, o Irgun, realizou um massacre de 250 civis em Deir Yassin, uma aldeia 

árabe nos arredores de Jerusalém. Este episódio foi responsável por uma série de fugas de 

árabes da Palestina, pois a simples menção do nome “Deir Yassin” os aterrorizava e os 

exércitos judeus punham em prática uma política sistemática de expulsão de árabes de certas 

áreas do país.

A reação de judeus e árabes ao plano de partilha foi diversa. Os árabes rejeitaram o 

plano pois a Palestina era terra árabe e não aceitavam um estado judeu independente em 

partes da Palestina. Os judeus aceitaram o plano da ONU através do seu órgão máximo na 

Palestina que era a Agência Judaica e seu líder, David Ben Gurion. O plano de partilha dividia 

a Palestina em dois estados não contíguos levando em conta a distribuição demográfica e 

Jerusalém seria internacional, não pertencendo a nenhum dos estados a serem criados com a 

saída dos britânicos. Os judeus não estavam obcecados por Jerusalém, o simples fato de terem 

a possibilidade de um estado parecia já suficiente, enquanto para os árabes palestinos 

Jerusalém assim como toda a Palestina deveriam permanecer sob seu controle. Os árabes não 

aceitavam em hipótese nenhuma o argumento judeu de um “direito histórico e natural” sobre 

a Palestina.
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16 Fonte: Organização das Nações Unidas.

FIGURA 13 - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE PARTILHA DA PALESTINA, 
A ÁREA DE JERUSALÉM SERIA INTERNACIONALIZADA, ADMINISTRADA PELA ONU.16
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2.6 - O NASCIMENTO DO ESTADO DE ISRAEL E A GUERRA DE 1948

Em 14 de maio de 1948, conforme a resolução da ONU, os britânicos partiram da 
Palestina onde há muito não conseguiam mais evitar a violência entre árabes e judeus. Este 

era o prazo de implementação da resolução de partilha e o principal líder judeu palestino, 
David Ben Gurion, decidiu proclamar a existência do estado judeu a ser criado. Neste mesmo 

dia, reunidos em Tel Aviv os principais líderes sionistas proclamaram a existência deste 
estado a ser conhecido como Israel com base no direito histórico e natural dos judeus a terem 
um lar na Palestina, o ideal primordial sionista. Vários países reconheceram o novo Estado 

como Estados Unidos, União Soviética e boa parte do Ocidente. A reação do mundo árabe e 
em especial dos palestinos foi a rejeição da partilha e a proclamação do Estado de Israel soou 
como uma declaração unilateral e que constituía uma autêntica declaração de guerra. Assim 
sendo, os países árabes limítrofes da Palestina invadiram-na e uma guerra aberta eclodiu entre 
os exércitos egípcio, sírio, jordaniano, libanês e iraquiano se juntaram a forças palestinas 
contra o recém criado exército israelense (que foi a unificação dos principais grupos armados 
judeus que lutavam antes de 14 de maio). Durante a guerra os judeus obtiveram vitórias em 
diferentes frentes, como na Galiléia, na faixa costeira e no deserto do Negev. Em Jerusalém a 
situação foi diferente, com os árabes garantindo suas posições na parte oriental da cidade e os 
judeus \ conseguindo controlar a parte ocidental, com um corredor territorial até a região 
costeira, próximo à cidade de Tel Aviv, então o principal centro judeu na Palestina. Em 1949 
a guerra terminou com tratados de armistício entre Israel e os países árabes limítrofes, Egito, 
Síria, Jordânia e Líbano. Entretanto o fim da guerra árabe-israelense de 1948 deixaria mais de 
750 mil árabes palestinos sem país, tomando-os refugiados e alteraria radicalmente os limites 
previstos para o Estado de Israel, que conquistou ao fim da guerra mais territórios da 
Palestina. A situação ficou de tal modo que as linhas de armistício entre Israel e seus vizinhos 
acabaram sendo adotadas como “fronteiras internacionais” de Israel, sendo reconhecidas até 
hoje. Os territórios que deveriam Ter constituído o estado árabe na Palestina foram 

incorporados ao Egito (Faixa de Gaza), à Jordânia (Jerusalém oriental e Cisjordânia) e a 
Israel. O estado Palestino Árabe não existia. Havia refugiados palestinos em Gaza, 
Cisjordânia, Líbano e Síria e Israel não os aceitou de volta para suas cidades de origem que 
caíram dentro das fronteiras do Estado Judeu.
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2.7 - A BATALHA DE JERUSALÉM

Isto reflete a profunda divisão de interesses que havia entre os diferentes países árabes 

e mesmo entre eles e os palestinos. Abdullah claramente não tinha nenhuma intenção de ceder 

os territórios que havia conquistado ao longo da guerra de 1948 a nenhuma liderança 

palestina, sobretudo ao Mufti de Jerusalém. Do lado israelense, a liderança pragmática de Ben 

Gurion sempre tinha em mente o objetivo ganhar o Máximo de territórios além da área 

destinada ao estado judeu pela resolução de partilha da Palestina. Neste contexto, apesar de 

não haver muitos choques de interesses entre a Transjordânia e Israel, combates por Jerusalém

Ao longo da guerra de 1948, houve combates em toda a Palestina histórica envolvendo 

Israel e seus vizinhos árabes. A Haganah, principal força combatente judaica na Palestina e 

sob o comando de Ben Gurion, já havia adquirido experiência ao combater os nazistas no 

norte da África ao lado dos ingleses durante a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente após a 

declaração da independência de Israel em 14 de maio de 1948, todas as forças judaicas, 

incluindo a Haganah, o Irgun e o Stem foram absorvidos pelo exercito de Israel. Do lado 

árabe, a mais treinada força militar era a Legião Árabe, treinada também pelos ingleses e sob 

o comando do Rei Abdullah da Transjordânia. A maior experiência militar judaica se refletiu 

na conquista de mais territórios, além da desorganização e diferentes interesses dos países 

árabes que lutavam contra o recém criado estado de Israel. Como afirma Avi Shlaim:

17 SHLAIM, Avi. The Iron Wall. Israel and The Arab World., New York: Ed. W. W. Norton & Company. 2000. 
p. 5 e 6.

Embora os objetivos árabes estivessem concentrados, 
todas as forças enviadas à Palestina estavam unidas na 
determinação de destruir o recém nascido estado judeu e 
jogar os judeus ao mar. Nisto, eles simplesmente 
expressaram a percepção prevalente no lado judaico à 
época. É verdadeiro que especialistas militares da Liga 
Árabe tinham trabalhado num plano unificado para a 
invasão, mas o Rei Abdullah, a quem foi dado o comando 
nominal sobre as forças árabes na Palestina, arruinou este 
plano ao fazer mudanças de última hora. Seu objetivo ao 
enviar seu exercito para a Palestina não foi o de impedir o 
estabelecimento de um estado judeu mas fazer de si 
mesmo o soberano da parte árabe da Palestina.17
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Ao final das hostilidades, a cidade de Jerusalém ficou dividida entre Israel e 
Transjordânia, agora chamada de Jordânia por reter territórios a leste e a oeste do Jordão, 
sendo estes últimos destinados ao estado árabe na Palestina. Acordos de cessar fogo entre 
israelenses e jordanianos foram assinados em 30 de novembro de 1948 e desde então a 
internacionalização de Jerusalém foi deixada definitivamente em segundo plano. As intenções 
israelenses de ter o controle sobre toda a cidade de Jerusalém iriam esperar até a Guerra de 
1967, quando Israel conquistou a parte oriental e a Cidade Velha, já que os círculos de poder 
de Israel muito influenciados pelo conceito de que conquistas militares criam fatos políticos 
consumados para depois serem objetos de negociações desde uma posição mais favorável.

eram inevitáveis, sobretudo porque era estratégia de Israel conquistar algum território na 
cidade, ou o máximo deles possível. Segundo Avi Shlaim, Ben Gurion tinha claramente a 
idéia, apresentada em 24 de maio de 1948 (pg 36) onde enumerava as prioridades de Israel ao 

longo do processo militar em curso. Jerusalém, a Galiléia e o deserto do Negev, que juntando- 
se com a faixa costeira já predominantemente sob o controle judeu, daria integridade 

territorial ao recém estado de Israel. A estratégia de Israel era a de concentrar o principal de 
seu exército ao longo do corredor entre Tel Aviv e Jerusalém e também na parte oeste da 
cidade, que deveria ser internacionalizada pela ONU. As intenções de Israel de conquistar a 

cidade de Jerusalém começaram a ser materializadas logo após o fim do mandato britânico, 
com uma ofensiva militar que obrigou a Transjordânia a mobilizar a Legião Árabe na direção 

da Cidade Velha. Esses episódios demonstraram que tanto árabes quanto judeus se apressaram 
em garantir através de fatos consumados, ou seja, conquistas militares de territórios que não 
estavam necessária e originariamente aos povos em disputa.
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2.8 - A SITUAÇÃO DE JERUSALÉM APÓS A GUERRA DE 1948

A cidade de Jerusalém viu-se dividida entre Israel e Jordânia após a fim da guerra, 

sendo a parte oriental (incluindo a Cidade Velha) majoritariamente árabe e a parte ocidental 
judaica. A comunidade internacional não reconheceu a divisão de Jerusalém, insistindo na sua 

internacionalização. Porém os fatos acabaram se sobrepondo à opinião internacional e em 
1950 Israel declarou Jerusalém ocidental como sua capital, decisão não aceita pela ONU. A 
Jordânia tinha sua capital em Amã. A Cidade Velha permaneceu sob controle jordaniano e o 
acesso de israelenses ao Muro Ocidental não foi permitido. A cidade era como dois mundos à 
parte, com nenhum tipo de relação e ocasionais hostilidades, existindo ao longo dos limites 

entre as partes ocidental e oriental uma terra de ninguém. A cidade produzia seus espaços de 
maneiras diferentes, a parte árabe permanecia uma cidade como fora durante o período 
otomano e a parte judaica crescia rumo a oeste, se desenvolvendo mais de acordo com os 
padrões ocidentais. Além da barreira física havia uma barreira psicológica que dividia 
Jerusalém num abismo de indiferença e estranheza entre judeus e árabes.
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Na década de 1950 o Estado de Israel se consolidava enquanto os palestinos 

continuavam sem um estado independente. Havia cerca de 150 mil árabes palestinos que 

foram incorporados a Israel e receberam cidadania israelense, ocorrendo o mesmo com os 

palestinos que caíram sob a soberania jordaniana em Jerusalém oriental e na Cisjordânia. Na 

Faixa de Gaza a situação era um pouco diferente, já que o Egito administrava esta região mas 

não concedeu aos palestinos que lá viviam ou que para lá se deslocaram a cidadania egípcia.

Judeus também foram expulsos de alguns países árabes como Argélia, Marrocos, 

Tunísia, Egito, lêmen e Iraque. A hostilidade em relação a Israel fez com que a vida judaica 

nesses países que sempre fora tranquila se transformasse em quase insuportável. Israel de 

certa maneira “aprovou” que ocorresse este êxodo judaico dos países árabes, já que muitos 

vieram para Israel, aumentando assim sua população judaica. Sem dúvida que o pós 1948 

assistiu a um grande fluxo populacional no Oriente Médio de judeus e árabes. A população de 

Israel em 1949 era de aproximadamente 800 mil pessoas, dos quais 650 mil judeus e 150 mil 

árabes. Em 1965 esses números chegavam a 2,5 milhões de habitantes, dos quais 2,1 milhões 

de judeus e 400 mil árabes. Os cerca de 750 mil palestinos que em 1949 se tomaram 

refugiados ou exilados eram em meados da década de 1960 cerca de 2 milhões. Pode-se dizer 

que os anos 1950 foram vitais para a chegada de mais judeus a Israel e a paz em nada ajudaria 

Israel, como afirma Soliman:

O povo palestino se encontrava numa situação bem diversa dependendo do país onde 

viviam. Havia, como há até hoje campos de refugiados palestinos em Gaza, na Cisjordânia, no 

Líbano e na Síria. Em Israel ocorria uma “judaização” de antigas regiões habitadas 

majoritariamente por árabes, principalmente na Galiléia, onde acredita-se que esta produção 

de um espaço mais “judeu” fez com que mais de 300 aldeias árabes desaparecessem. Havia 

populações árabes em Haifa, Jafa, Nazaré porém a imigração judaica para Israel continuava e 

muitas áreas do país eram destinadas a esse esforço de receber e absorver os novos 

imigrantes.
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As afirmações de Lotfallah Soliman são muito pertinentes no que diz respeito à 

política daqueles primeiros anos de existência de Israel, porém Soliman não cita em nenhum 

momento o erro dos palestinos que talvez tenha motivado e feito com que Israel se 

consolidasse como país e conquistasse os territórios na guerra de 1948, que foi o não 

reconhecimento do direito judaico a algum tipo de estado na Palestina. Israel realmente estava 

em perigo de paz na década de 1950, mas os árabes foram incapazes de perceber e criaram 

todo o clima psicológico para que Israel se armasse e esperasse uma próxima guerra. 

Paralelamente o Movimento Palestino encontrava-se fragmentado e desorganizado e não 

havia uma liderança genuinamente palestina. Havia ataques ocasionais a Israel patrocinados 

pelos países fronteiriços, principalmente pelos egípcios que controlavam a Faixa de Gaza. 

Estes ataques eram levados a cabo por guerrilheiros que ficaram conhecidos por “fedayin”. 

Aproveitando-se da crise do Canal de Suez em 1956, quando o então Presidente egípcio 

Gamai Abdel Nasser nacionalizou o canal de Suez.

Mas, do mesmo modo que a não-perseguição dos judeus 
não era favorável ao sionismo, a paz também não o é, em 
absoluto, para Israel. Apesar da contribuição dos judeus 
árabes, a imigração do povo judeu começa a dar para trás. 
De 250 mil em 1949, o número cai para 160 mil em 1950. 
Sobe novamente para 175 mil em 1951, para cair de novo 
para 25 mil em 1952 e 10 mil em 1953. Pelo mundo 
afora, os judeus não estão mais tão mobilizados quanto 
em 1947 ou 1948. Os judeus americanos sentem-se à 
vontade onde estão e não querem mais ouvir falar em 
Israel, a não ser para facilitar financeiramente a instalação 
ali de outros judeus, vindos de outros países. Pouco a 
pouco, até mesmo essas contribuições financeiras 
começam a escassear. Israel está em verdadeiro perigo de 
paz.

19 SOLIMAN, Lotfallah. Por Uma História Profana da Palestina..São Paulo: Ed. Brasiliense, 1990. p. 161.



III - DA GUERRA DOS SEIS DIAS AO INÍCIO 
DO PROCESSO DE PAZ (1967-1993)
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3.1 - A CONQUISTA DE JERUSALÉM POR ISRAEL

A terceira guerra entre Israel e seus vizinhos árabes, ocorrida em junho de 1967, 

alterou por completo o mapa da Palestina, que após 10 de junho de 1967 estava inteiramente 

sob controle israelense, assim como a cidade de Jerusalém. A questão palestina, ironicamente, 

se fortaleceu após a Guerra dos Seis Dias, já que a vitória militar de Israel e a conquista por 

este país da Faixa de Gaza e Sinai ao Egito, Colinas de Golã à Síria e Cisjordânia e Jerusalém 

oriental à Jordânia não se traduziu em uma vitória política para Israel.

Israel conquistou a parte oriental de Jerusalém em 7 de junho de 1967, quando pela 

primeira vez em mais de 2000 anos soldados judeus entraram no Muro Ocidental e no Monte 

do Templo. Tal fato seria de tal maneira incorporado e entronizado pelos judeus que parecia 

que parecia ser a realização de um verdadeiro milagre, a reunificação de Jerusalém fez com 

que a relação judaica e do país Israel com a cidade mudasse para sempre. Aos palestinos 

coube perceber que esta nova derrota militar árabe iria trazer consequências desastrosas à sua 

pretensão de um estado independente. A presença de soldados israelenses na Esplanada das 

Mesquitas (Monte do Templo) seria uma visão frustrante e ameaçadora para os palestinos e 

para o mundo islâmico em geral. Porém isto reforçou a reivindicação palestina sobre 

Jerusalém, como se a perda de toda a cidade fizesse com que os palestinos se dessem conta da 

necessidade de eles próprios lutarem por seus territórios, pois mesmo outros países árabes os 

abandonavam, tendo que eles próprios conviver agora com a ocupação de Jerusalém e de

A Guerra dos Seis Dias eclodiu em 5 de junho de 1967 com um ataque de Israel ao 

Egito, que liderava todo o esforço de luta pela libertação da Palestina. As causas da guerra, 

militares ou estratégicas que sejam, não serão abordadas aqui, pois tanto árabes quanto 

israelenses até hoje têm visões distintas sobre quem “iniciou” as hostilidades, sendo mais 

relevante analisar que com esta guerra toda a Palestina caia sob o controle de Israel, além do 

Golã e do Sinai. Isto teve um significado completamente diferente para árabes e judeus. Fez 

com que Israel incorporasse territórios ocupados ao seu controle militar e junto com eles uma 

população de cerca de 800 mil árabes palestinos, em Gaza e na Cisjordânia, incluindo 

Jerusalém oriental.
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outros locais sagrados tanto para muçulmanos quanto para judeus. Com a nova realidade 
agora imposta aos palestinos, começava a despontar e a liderar a causa palestina a OLP, 

Organização para a Libertação da Palestina, chefiada por Yasser Arafat. Havia outras 
lideranças importantes entre o Movimento Palestino, que se encontravam no exílio, tais como 

Georges Habache, Nayef Hawatmeh e o Rei Hussein da Jordânia, que reivindicava a 
devolução de Jerusalém oriental e Cisjordânia para seu país, sendo contrário a um estado 
palestino nesses territórios, que agora estavam ocupados por Israel. A Guerra dos Seis Dias 
alterou por completo a realidade política dos palestinos, agora eles estavam no centro do 
conflito árabe -israelense e, embora sem um estado próprio, seu status era comparável ao de 
qualquer país árabe no que tange à realidade geopolítica da região. A derrota árabe em 1967 
paradoxalmente fez com que os palestinos tivessem plena consciência de sua identidade 
nacional, em contraste tanto com o poder ocupante, Israel, bem como com o restante dos 
paises árabes.
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3.2 - POLÍTICAS ISRAELENSES EM JERUSALÉM

A perda de Jerusalém Oriental pelos árabes em 1967 fez com que 80.000residentes 
palestinos passassem a viver sob domínio israelense. Israel decidiu anexar Jerusalém Oriental 

e adicionou aos limites municipais territórios da Cisjordânia, aumentando consideravelmente 
a área do município de Jerusalém. O intuito desse aumento de superfície foi o de alocar mais 
população judaica para a área de Jerusalém, numa política que viria a ser marca registrada de 
Israel, a judaização crescente do lado oriental da cidade. Uma parte da população palestina de 
Jerusalém se tomou refugiada e Israel iniciou um processo de restrição à população palestina 
que permaneceu na cidade. De início Israel adotou uma Lei de Ingresso, o que definia a 
entrada e a residência em Israel de palestinos que tinham sido deportados ou tomados 
refugiados. Um dos poucos mecanismos que surtiam efeito era o da reunificação familiar, 
mesmo assim tomados lentos pelas autoridades israelenses.

As autoridades israelenses buscavam restringir ao máximo o caráter palestino de 
Jerusalém Oriental e outra forma de implementar tal política foi a adoção de uma lei que 
definia o residente ausente por mais de sete anos como cidadão de outro país. Esta lei fez com 
que habitantes de Jerusalém perdessem seu direito de retomo.

Todo o planejamento urbano em Jerusalém obedecia a uma lógica geopolítica, sempre com a 
intenção de minimizar a presença palestina e abrir caminho para a construção das colónias 
judaicas em Jerusalém.
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3.3-0 CONFISCO DE TERRAS EM JERUSALÉM

A Lei da Propriedade Ausente tem sua origem em 1950, a fim de possibilitar o recém 

criado Estado de Israel o poder de tomar as terras árabes deixadas para trás devido à saída dos 

refugiados palestinos, fugidos e expulsos como consequência da primeira guerra árabe- 

israelense de 1948. Pode -se dizer que não há região em Israel onde tal lei não tivesse sido 

aplicada, já que os refugiados palestinos viviam em praticamente todas as áreas do pais.

Após o controle de Israel sobre a parte oriental de Jerusalém na Guerra dos Seis Dias, 

Israel passou a implementar uma política de confisco de terras e propriedades dos árabes 

baseado na Lei Da Propriedade Ausente. Isto foi possível devido à nova configuração da área 

municipal de Jerusalém, ampliada por Israel após o fim da referida Guerra. Entre 1967 e 

1970, tentativas foram feitas para invocar esta lei , porém Israel encontrou uma intensa 

oposição internacional para fazer seu uso. Reconhecendo a dificuldade de implementar esta 

pratica de confisco em larga escala de terras árabes, os governos de Israel hesitaram ao aplicar 

esta Lei em Jerusalém, salvo durante os anos de governo de Shamir na década de 1980, 

quando o então ministro Ariel Sharon invocou esta lei para tomar algumas casas palestinas no 

bairro muçulmano da Cidade Velha e no bairro de Silwan.

De acordo com a lei original, os palestinos poderiam se tomar “ausentes” sem terem 

deixado suas casas, porque durante o período entre 1948 a 1967 eles viviam em terras de 

Israel, e não do Estado de Israel. Após a resolução israelense que ampliou os limites 

municipais de Jerusalém em mais de 70 quilómetros quadrados, estes habitantes palestinos 

passaram a viver dentro do estado de Israel e suas terras caíram na categoria de “propriedades 

ausentes”, assim o Estado de Israel poderia expulsar os palestinos de suas casas, sem que eles 

na realidade tivessem se ausentado. Em 1968 o então procurador geral de Israel declarou que 

o uso desta lei era absolutamente ilegal, pois de fato as propriedades nunca estiveram vazias, 

ausentes de seus proprietários palestinos. Apesar disto, o uso de leis para justificar decisões 

políticas sempre esteve a favor de Israel e a política de expansão judaica em Jerusalém se 

valeu de artifícios legais para sua implementação.
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3.4 - A LIDERANÇA DA OLP E O SETEMBRO NEGRO

A partir de 1968, a OLP começou a empreender uma luta armada contra Israel a partir

do território jordaniano a leste do rio Jordão. Em consequência de tal política, Israel retaliava

as bases de guerrilheiros palestinos na Jordânia, fato que começou a alterar a balança de poder

jordaniana e incomodar a liderança do Rei Hussein, que via em Arafat uma ameaça à

estabilidade de seu reino. Um confronto entre os palestinos e o exército jordaniano parecia

inevitável e em setembro de 1970 uma guerra aberta eclodiu com a derrota dos palestinos e

quadros da OLP para o sul do Líbano. Este episódio ficouconsequente expulsão de

demonstrou as profundas divergências entre osconhecido como Setembro Negro e

jordanianos e os palestinos liderados por Yasser Arafat. Paralelamente Israel consolidava sua

presença em Jerusalém.
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23 Fonte: National Geographic, 1983.

A seqiiência acima mostra como Israel ampliou a área municipal de Jerusalém com a finalidade de poder 
construir novos bairros e aumentar a população judaica da cidade. A área atual do município de Jerusalém é de 
cerca de 125 quilómetros quadrados (o município de São Paulo tem cerca de 1500 quilómetros quadrados).
A comparação dos oito mapas acima permite situar também as mudanças de soberania que ocorreram em função 
das guerras árabe-israelenses de 1948 e 1967.
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uma surpreendente evocação de mitos e lendas que ao 
longo de séculos acalentaram os judeus nas terras da 
Diáspora. Como diriam os cabalistas, agora que Israel 
voltara a Sion, todas as coisas do mundo e do cosmo 
retomaram seus devidos lugares.24

i

O fato de que havia injustiças contra os palestinos lá residentes, como confiscos de 

terra eram “justificáveis” aos olhos de Israel, pois se sentiam os únicos donos da cidade.

Imediatamente após o fim da Guerra dos Seis Dias, os palestinos residentes em 

Jerusalém tiveram o seu prefeito árabe Rauhi al-Khatib destituído pelas forças israelenses, 

sendo o prefeito de toda Jerusalém Teddy Kollek, então prefeito da parte ocidental da 

cidade. Um dos primeiros atos dos israelenses foi a ampliação e construção de uma praça em 

frente ao Muro Ocidental, destruindo para isso o bairro árabe do Maghreb, deixando mais de 

600 moradores sem casa. O objetivo era criar condições para o afluxo de milhares de 

peregrinos judeus que certamente viriam ao Muro. Em 28 de junho de 1967 o parlamento 

israelense aprovou a “unificação” da cidade e ampliou as fronteiras municipais de Jerusalém, 

agora muito maiores que antes de 1967. A comunidade internacional não reconheceu 

nenhuma dessas medidas de Israel, tendo a própria ONU adotado em fins de 1967 a resolução 

242 que exigia a saída de Israel de todos os territórios ocupados em junho de 1967. As 

medidas iniciais dos israelenses visavam uma reforma urbana em larga escala em Jerusalém, 

com o objetivo de criar fatos consumados na cidade, com o aumento da presença judaica 

através da construção de novos bairros dentro do município de Jerusalém. Pode-se dizer que 

os israelenses estavam pondo em prática aquilo que tantos outros antigos conquistadores da 

cidade o fizeram, o ato de construir e assim afirmar sua presença. Os anos que se seguiram a 

1967 viram uma mitificação intensa de Jerusalém por parte dos judeus de todo o mundo. A 

conquista da cidade parecia algo totalmente justo para Israel, era uma experiência muito 

profunda na alma judaica, como relata Armstrong:

24 ARMSTRONG, Karen. Jerusalém Uma Cidade, Três Religiões. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2000.
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Ironicamente, os judeus foram proibidos de orar na Esplanada das Mesquitas, ou 

Monte do Templo, pois as autoridades israelenses não queriam acirrar as tensões já existentes 

com os muçulmanos. Esta proibição permanece até hoje.

Em 1973 eclodiu mais uma guerra entre árabes e israelenses, a Guerra do Yom 

Kippur, porém Jerusalém nada sofreu, ocorrendo combates nas Colinas de Golã entre sírios e 

israelenses e nas margens do Canal de Suez, entre egípcios e israelenses. Mesmo os acordos 

de paz entre Egito e Israel, em 1979 nos quais Israel devolvia ao Egito toda a Península do 

Sinai em troca de seu reconhecimento pelo mais poderoso país árabe em nada alteraram a 

situação em Jerusalém e dos palestinos. O então presidente egípcio Anwar Sadat acabaria 

assassinado em 1981 por um muçulmano radical.



71

3.5 - JERUSALÉM ENTRE 1977 E 1988

Em 1977 ocorreu uma reviravolta na história política de Israel com a eleição de 

Menahem Begin para o cargo de primeiro-ministro. Depois de 30 anos no poder, os 
trabalhistas estavam fora do poder. A visão de mundo do conservador Begin e de sua 
coligação de direita, o Likud era de que toda a Palestina fazia parte do Israel bíblico, do 

Grande Israel, e que Jerusalém unificada se colocava no centro do universo do povo judeu. 
Esta visão de mundo implementou uma política muito mais agressiva em relação aos 

palestinos, pois a sua principal face foi a construção de mais áreas ou bairros judeus em 

Jerusalém e a construção de colónias judaicas em várias regiões da Cisjordânia e Faixa de 
Gaza. O governo Begin também tinha um plano estratégico de cercar a parte oriental de 

Jerusalém, que era majoritariamente árabe, com colónias judaicas. Assim, pensavam os 
conservadores israelenses, seria impossível aos palestinos recuperar esses territórios, e o 
povoamento judaico dessas áreas legitimava a soberania israelense. Em 1980 o primeiro- 
ministro Begin declarou que Jerusalém era a “capital una e indivisível de Israel”. Isto 

provocou uma reação internacional e culminou com a adoção pela ONU da resolução número 
478 de 20 de agosto de 1980:
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JApiuvada na 224.V rcajuâo pot 14 votns a fowr.Ocrwa; l jBtençâoj.

Resolução N.s 478 (1980) de 
20 de agosto de 1980

(«>
(b>

Decidindo niK»rccon!MíaTali.w tsáajca” sobre Jerusalém «««Iw ações wmibm 
As Israel qur procuraram alterar o caráter e n Attas da cidade c convocando os 
estados a retirarem suas mi*Mx*s diplomáticas de Jerusalém

O Coimtho de Segucoça.
Ruwrdando sua resoluçftu 476 (l9R0)<le de junho <fc I9HÍ).
Xn^fomeadumoK irnwi w?çwou//u?>ífõo Jr
Pn^andameme preocupado tom a criação de «ma “W básica’' pxto Knesset 

isrottenxe produniatidu uma mudança no caráter e States da Cidade Santa de 
Jerusalém, com mios impiicaçôes à paz e à

Notando que Israel nãu cumpriu a rescluçfo 476 i 19X0}.
RealimaãdoMai dstctmmaçuo de exartunar meks» e tncdkbs práticas. de accrdo 

com as disposições relevastes da Carta das Nações Unidas. par» garantir * 
smptemeatóçào toai de sua resolução 476 (I9X0). nn raw do nàMwprímenfo por 
Israel.

1. Censura «« termos mah vigorosos. a adoção por hruct da “lai básica” 
sobre Jerusalém ca recusa em cumprirax resoluçõex reterantex do Conselho de 
Segurança:

2. Afirma que a aprovação da Kki báxlat" por hrrnd comátui ama vio&tção 
do direito itaerruwimtal e não afeta a aplicaçàu permanente da Quarta Cmavenção 
de denebra de 12 dc agmio de ÍP49 Pelatira ã Proteção de Civis em Tempos de 
CuerranaPalmtinaecm mttrox imitorios dratorsaeupadasdexde Í9ã7. incluindo 
Jerustdém;

X Determina tpw todax as medidas a atas bfgisíalivas c. udminlxiraiivox 
tomadmt por Israei. a Puiincia otupadara, os quah alteraram ou procuraram 
alterar n caráter c o xtaíus da Cidade Santa de Jerusalém, são nulos r vazios e 
têm de ser rescindidos imediaiamentei

4. Afirma Lamixím tpiccsra açdu constitui umasciia ohmtçJki p<r«t se cotrwguir 
uma paz justa, ampla edurodoara no Oriente Médio;

5. Decide não reconhecera Hei básica” e outra* ações semelhantes de Israel 
qtte, em decorrência desta lek buscam alterar o caráter e >Jatos de Jerusalém e 
pede a todos os Membros das Nações Unidas:

4uv acatem esta decisão;
e àqueles Estados que instalaram Missões diplomáticas em 

Jerusalém, que retirem essas Missões da Cidade Santa;
õ Sdscite ao Stcratárin-Geral par.i informar au CtwcB® de Segurança sobre a 

implcmentuçãu desttceseluçan untes 15 tbnovemlwdc 19HH;
?. Dceide manter w& vípiKnm essa *éna situaç.fo.

FIGURA 19 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE JERUSALÉM.25

25 Ibidem.
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ÁrabesJudeus
292.3 114.8

1985 457.7 327.7 130.0
1990 524.5 378.2 146.3
1995 591.4 417.0 174.4
1996 602.1 421.2 180.9

Esta política de “judaização” de Jerusalém e dos territórios palestinos ocupados 

fomentavam cada vez mais o abismo de ódio e desprezo entre judeus e árabes. Começava a 
ganhar força entre setores direitistas e ortodoxos judeus de Israel a idéia que a única solução 
para os palestinos era a sua expulsão de toda a “Terra de Israel”.

População 
Total 
407.1

Ano (fim do ano) 
População (em milhares) 

1980

TABELA 2 - POPULAÇÃO DE JERUSALÉM.26

Paralelamente a OLP baseada no sul do Líbano se empenhava em ações militares e de 
guerrilha contra o norte de Israel. Em 1982 Begin e seu ministro da defesa Ariel Sharon (atual 

premiê israelense) levam Israel a invadir o Líbano com a finalidade de acabar com a OLP. 
Esta aventura militar apenas deslocou a OLP para a Tunísia, mas deixou um rastro de ódio e 
destruição entre os palestinos refugiados no Líbano quando israelenses e milícias cristãs 
participaram do massacre de Sabra e Shatila (dois campos de refugiados palestinos situados 
ao sul de Beirute). Em 1982 também ocorreu um episódio isolado quando um judeu 
americano fanático entrou na Cúpula do Rochedo e matou dezenas de palestinos que ali 
rezavam, ocasionando um imenso confronto entre palestinos e soldados israelenses, o que 
mostrava a indignação palestina diante da ocupação israelense. Episódios ocasionais de 
violência entre árabes e judeus no Monte do Templo sempre ocorriam, embora em geral 
reinasse uma tênue e calma tensão. A questão palestina continuava forte como nunca, a vitória 
militar de Israel no Líbano mais uma vez não se traduzia em ganho político ou aceitação de 
Israel junto ao Mundo Árabe, muito pelo contrário. A OLP de Yasser Arafat começava a 
guinar sua luta para a esfera política enquanto Israel continuava a construir assentamentos nos 
territórios palestinos ocupados e a manter sua política de transformar Jerusalém numa cidade 
cada vez mais judaica e, se possível, menos árabe.

26 Fonte: Modificado do “Statistical YearBook of Jerusalém”, 1996.
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3.6 - A PRIMEIRA INTIFADA OU A REVOLTA DAS PEDRAS 1988-1993

para sua causa.

Em 1988, o Rei Hussein oficialmente renunciou à sua reivindicação de que Israel 

devolvesse a Cisjordânia e Jerusalém oriental, reconhecendo o direito dos palestinos a esses 

territórios. A liderança de Yasser Arafat entre os palestinos era inquestionável, embora 

surgissem lideranças locais nos territórios ocupados. A espontaneidade da Intifada de certa 

maneira pegou de surpresa os próprios líderes da OLP em Túnis.

O seu apoio a Saddam Hussein custou a Yasser Arafat uma grande chance de 

capitalizar para a sua OLP os ganhos políticos que a Intifada obtivera. O governo de Israel 

continuava a reprimir a revolta palestina com mão de ferro mas as relações ambíguas e 

complexas entre israelenses e palestinos jamais seriam as mesmas, a Intifada obrigou Israel a

Em janeiro de 1988 houve manifestações em Jerusalém oriental e no Haram al-Sharif, 

ou Monte do Templo, quando os soldados israelenses respondiam às pedras palestinas com 

armas. O ciclo de violência em que mergulharam os territórios palestinos ocupados por Israel 

era visto diariamente por telespectadores do mundo inteiro. Isto fez com que Israel se 

colocasse numa situação de grande desconforto, pois não se tratava de uma ameaça militar ao 

Estado Judeu, já que jovens arremessando pedras não poderiam destruir Israel, mas mostrava 

ao público israelense que a Questão Palestina tinha de ser resolvida e que os palestinos tinham 

o direito de um estado próprio.

Se a Guerra dos Seis Dias em 1967 alterou radicalmente as fronteiras da Palestina, a 

Intifada mudou a consciência e a atitude dos palestinos em relação à ocupação israelense de 

uma maneira jamais vista. A própria palavra Intifada siginifica em árabe algo como “livrar-se 

de”, ou “sacudir-se”, num sentido de despertar. Os palestinos queriam se livrar da ocupação 

israelense e um episódio comum desencadeou em dezembro de 1987 uma revolta popular 

palestina. O atropelamento em Gaza de um palestino por um motorista de caminhão israelense 

fez com que crianças, mulheres e jovens palestinos explodissem numa onda de fúria contra os 

soldados israelenses, apedrejando-os. O fato é que a “revolta das pedras”, como ficou 

conhecida a Intifada, durou mais de dois anos e atraiu para os palestinos a atenção mundial
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negociar com os palestinos. Agora, os palestinos passavam a Ter dignidade e a “existir” aos 
olhos de Israel. Podemos dizer que a Intifada alterou por completo a psicologia do conflito 
palestino-israelense.



IV - A RELIGIÃO E O CONVÍVIO NO COTIDIANO DE JERUSALÉM
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O sistema educacional é totalmente segregado, com currículos diferentes para árabes e 
judeus em escolas separadas. Após a anexação de Jerusalém oriental, Israel substituiu o 
sistema educacional jordaniano pelo sistema aplicado aos árabes israelenses, ou seja, aqueles 
que possuem cidadania israelense. A consequência foi que boa parte dos estudantes palestinos 
preferiu ingressar em escolas particulares ou mesmo em instituições educacionais da 
Cisjordânia, que mantiveram o currículo jordaniano, assim como afirma Dilip Hiro. O ensino 
do hebraico é compulsório aos palestinos que estudam em escolas administradas pelo 
ministério da educação de Israel. No âmbito educacional a Universidade hebraica de 
Jerusalém é talvez o melhor exemplo de convivência entre os dois povos de Jerusalém, mas 
nem por isso a Universidade escapou de ser alvo de um atentado suicida durante o segundo 
ano da Intifada de al Aqsa.

Também o sistema de saúde é segregado, sendo o sistema usado pelos palestinos a 
herança do antigo sistema jordaniano, enquanto os israelenses dispõem de um sistema mais 
moderno e financiado pelo estado. Há clínicas de instituições de caridade, sobretudo cristãs, 
que atendem à população palestina. O que evidencia a divisão do sistema de saúde é a

O espaço da cidade de Jerusalém encontra-se dividido por linhas ou fronteiras 

invisíveis, onde os bairros judeu, muçulmano e cristão encontram-se em mundos à parte. Há 
as barreiras psicológicas, que fazem com que árabes e judeus tenham a percepção que de fato 
a cidade permanece dividida. As disputas em Jerusalém se dão em vários níveis, além do 

político e religioso. Há a questão dos nomes dos lugares, principalmente na Cidade Velha, que 
não têm o mesmo significado em árabe e hebraico, a começar pelo próprio nome da cidade, 
Yerushalaim (hebraico, Cidade de Paz) e Al Quds (árabe, A Santa). Das sete portas da Cidade 

velha, apenas duas possuem o mesmo nome tanto em árabe quanto hebraico, a Porta Nova e a 
Porta de Herodes. As outras cinco possuem, assim como o nome da cidade, significados 
diferentes: Shaar ha Ariot (hebraico, Porta dos Leões) ou Bab Sitna Mariam (árabe, Porta da 
Senhora Maria); Shaar Shechem (hebraico, Porta de Siquém) ou Bab al Amoud (árabe, Porta 
da Coluna); Shaar Tzyon (hebraico, Porta de Sion) ou Bab al Nabi Daoud(árabe, Porta do 
profeta Davi); Shaar ha Ashpot (hebraico, Porta do Lixo) ou Bab Harat al Maghribi(árabe, 
Porta do Bairro Ocidental) e Shaar Yafo( hebraico, Porta de Jaffa) ou Bab al Khalil (árabe, 
Porta de Hebron).
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Na parte ocidental de Jerusalém, as divisões territoriais são menos bruscas do que na 

Cidade Velha. Os dois principais grupos étnico-religiosos e nacionais, quais sejam, judeus, 

muçulmanos, israelenses e árabes, vivem separados, senão auto-segregados. Mesmo entre os 

judeus que habitam Jerusalém ocidental há aqueles que não reconhecem a existência do 

secular Estado de Israel, por este não ter sido criado pela intervenção divina.

Em Jerusalém os adeptos de uma religião nem sempre se dão conta dos cultos e 

tradições das outras religiões, porem os grandes feriados religiosos judeus e muçulmanos são 

comumente notados, onde a cidade se transforma e seu território fica moldado pela fé. No dia 

de Yom Kippur, o feriado religiosos mais sagrado do judaísmo, as ruas da cidade ficam 

praticamente desertas, e o Muro Ocidental se transforma numa grande sinagoga a céu aberto. 

No Ramadan, o mês de jejum islâmico, as mesquitas lotam e muçulmanos de varias partes de

Jerusalém é uma cidade que possui basicamente duas línguas, o árabe e o hebraico, e 

os limites da área ocidental e oriental tem na Cidade Velha o ponto onde as línguas coexistem 

e se misturam a tantas outras no fluxo de turistas sempre presentes, mesmo em épocas de 

violência política.

As disputas em tomo da cidade muitas vezes criam situações extremamente 

complexas, como o acesso da população palestina ao poder judiciário israelense, já que não 

reconhecendo o controle de Israel sobre a cidade os palestinos boicotam a autoridade deste 

poder israelense em Jerusalém. Porém em determinadas situações, tais como acionar o 

governo de Israel contra confisco de propriedades, os palestinos têm de recorrer a advogados 

israelenses, já que advogados palestinos não reconhecem a Ordem dos Advogados de Israel e, 

portanto, não podem exercer a profissão em favor de seus próprios nacionais.

Cada bairro da Cidade Velha tem sua própria religião, sua língua, suas vestes. Além 

disso, há as inúmeras divisões dentro das próprias comunidades religiosas. As principais 

línguas faladas são o hebraico, árabe, grego, francês, arménio, russo e etíope.

existência de dois diferentes serviços de ambulância, a Estrela de Davi Vermelha (judia) e o 

Crescente Vermelho (muçulmano).
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Já a parte oriental de Jerusalém é predominantemente árabe, fato facilmente notado 
através da arquitetura de seus bairros. Dentro da complexidade territorial de Jerusalém, deve- 
se observar que a Cidade Velha com seus locais sagrados, possui uma dinâmica e fluxo de 
pessoas muito próprios e assim mesmo dependentes do calendário de peregrinações e de 
culto.

Os habitantes israelenses de Jerusalém são um povo que reflete as origens dos judeus 
que para lá foram. Há sinagogas polonesas, lituanas, húngaras, iemenitas, marroquinas, enfim, 
de cada comunidade judaica de onde vieram imigrantes. Há ainda os judeus ultra-ortodoxos 
que vivem no bairro de Mea Shearim, inseridos num modo de vida praticamente medieval.

Jerusalém e da Cisjordânia afluem ao Haram al Sharif para as rezas. Muitas vezes, 
dependendo das circunstancias políticas, o afluxo de muçulmanos à Cidade Velha é limitado 
pelas forças de Israel com o intuito de evitar confrontos.
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4.1-A CIDADE JUDIA

Foi a partir da conquista da parte oriental de Jerusalém por Israel em junho de 1967 
que o Muro Ocidental começou a fazer parte do cotidiano judaico sob o domínio israelense. A 
parte visível do Muro é hoje muitas vezes maior do que o era antes da Guerra de 1967, 
quando forças israelenses e a administração municipal de Jerusalém removeram um bairro 
árabe inteiro chamado Magreb, e construíram uma praça para que se pudesse receber fiéis . As 
próprias camadas de pedras do Muro foram desenterradas, fazendo com que ficasse mais alto 
se comparado com o que era durante o domínio jordaniano.

O bairro judeu da Cidade Velha volta-se na direção do Muro Ocidental, ou das 
Lamentações. A parede feita de pedras é a única remanescente do Segundo Templo judaico, 
destruído pelos romanos. Para judeus seculares e observantes trata-se do local mais sagrado 
do judaísmo, venerado histórica e religiosamente e onde o moderno Estado de Israel funde 
nacionalismo e religiosidade. Daí tem-se um local com um valor simbólico e político sem 
igual no Israel de hoje.

Ao longo do tempo a designação de Muro das Lamentações se deveu ao fato de que os 
judeus lá choravam a destruição do templo de Jerusalém. Visitantes nunca deixaram de 
observar este costume em tempos antigos. Atualmente o Muro Ocidental acolhe não somente 
celebrações religiosas como também cerimónias governamentais e militares. Há sempre 
bandeiras de Israel diante do Muro e nas suas adjacências. Não há como notar a mescla do 
nacional e do religioso. A veneração que o Muro Ocidental evoca não é somente a Deus, mas 
também ao estado de Israel e sua soberania sobre este território. As cerimónias militares 
comumente ali realizadas refletem o simbolismo que possui a soberania de fato israelense 
sobre a Cidade velha de Jerusalém, no seu local mais nevrálgico.

A praça diante do Muro pode conter ate cem mil pessoas em dias festivos. É comum 
observar turistas e judeus ortodoxos, com soldados israelenses, todos rezando diante de suas 
pedras. O costume de se deixar bilhetes entre as pedras do Muro popularizou-se, assim como 
a realização de serviços de maioridade judaica.
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4.2-A CIDADE CRISTÃ

Há no santo Sepulcro um receptáculo de ouro onde acredita-se foi teria sido fincada a 

cruz de Cristo. Ele pertence aos gregos. Aos latinos restam as aberturas nas rochas deixadas 

pelas cruzes dos dois ladrões crucificados ao lado de Cristo, Dimas e Gestas. Tais divisões 

dentro da Igreja do Santo Sepulcro provocam disputas ainda hoje entre as seitas cristãs , 

muitas vezes tendo de ser arbitradas por tribunais israelenses.

A localização exata do santo Sepulcro já foi objeto de algumas controvérsias ao longo 

do tempo. Alguns lugares alternativos foram apontados, como fez um erudito chamado

A Igreja do Santo Sepulcro é dividida entre as diferentes confissões cristãs. Os gregos 

controlam cerca de setenta por cento do complexo, enquanto arménios, latinos, coptas, sírios e 

etíopes compartilham o espaço restante. Esta divisão determina quando e onde cada seita fará 

seu culto, abrirá ou fechará uma porta , enfim, uma divisão de poder na igreja mais sagrada de 

Jerusalém.

Os cristãos em Jerusalém têm nesta cidade a essência da vida e morte de Cristo. A 

maior parte dos cristãos que vivem em Jerusalém segue ritos grego ortodoxos , como à época 

da conquista muçulmana da cidade, no século VII, uma herança do domínio Bizantino. É 

importante salientar que a Igreja Ortodoxa Grega adota ritos orientais e não obstante a isso, a 

grande maioria dos seus seguidores hoje em Jerusalém se constituem de palestinos, embora o 

alto clero seja constituído por gregos de origem étnica. Os serviços religiosos são tanto em 

grego quanto em árabe.

A alma cristã de Jerusalém é a antiga basílica da Cidade Velha. Para os gregos é a 

Igreja da Anástasis ou Ressurreição. Para os latinos é a Igreja do Santo Sepulcro. Uma 

característica marcante da Igreja do santo Sepulcro é a disputa que nela ocorre pelas 

diferentes seitas cristãs. Jerusalém parece emanar fé e espiritualidade, mas uma sempre e 

constante disputa por territórios. Cânticos gregos se misturam a cantos gregorianos latinos 

juntamente com liturgias arménias. Coptas, cristão de origem egípcia, também dividem os 

serviços religiosos no Santo Sepulcro, assim como sírios.
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Em Jerusalém a fé tem um fator preponderante em definir os locais sagrados, não 

sendo relevante ao fiel a exata localização de determinado sítio ou mesmo se este foi 

comprovado de acordo com a moderna arqueologia. A geografia do sagrado em Jerusalém 

justifica-se por si própria.

Um local importante de peregrinação cristã é a Pedra da Unção, onde o corpo de Jesus 

foi colocado depois de retirado da cruz. No Monte Sion encontram-se dois locais venerados 

como sendo o palácio do Sumo sacerdote Caifás, ambos a quinhentos metros um do outro, 

pois católicos e arménios os têm como tal. Logo abaixo do Monte das Oliveiras situa-se a 

Igreja de Dominus Flevit, onde de acordo com o Novo Testamento Jesus teria chorado por 

Jerusalém.

Ferguson que acreditava que o Domo da Rocha seria o verdadeiro sepulcro de Cristo. Um 

general inglês de nome Charles George Gordon anunciou em 1883 que o verdadeiro túmulo 

de Cristo na verdade localizava-se ao norte da atual muralha que circunda a Cidade Velha, já 

que nesta região há algumas cavernas funerárias datadas do primeiro século da era cristã. 

Inicialmente aa firmação de Gordon ganhou força, inclusive entre a Igreja Anglicana que mais 

tarde não mais endossaria o local. O Monte do Calvário ou Gólgota (do hebraico Gulgolet, 

caveira) hoje localiza-se dentro da Cidade Velha , porém certamente situava-se fora dos 

limites da cidade na época de Jesus.

O local do Túmulo de Davi encontra-se no piso térreo de uma casa onde no segundo 

piso teria sido realizada a Última Ceia. No século XV houve tumultos entre cristãos e judeus 

pelo controle do local, ocasionando a intervenção do Sultão Barsbay, até que o local se 

transformasse numa mesquita, fato que perdurou até 1948 quando os judeus conquistaram o 

local em consequência da primeira guerra árabe-israelense. O controle do Túmulo de Davi 

demonstra bem como as soberanias se alternam em Jerusalém.
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4.3 - A CIDADE MUÇULMANA

No interior do Domo da Rocha encontra-se a pedra sagrada que tantos e diferentes 
significados e simbolismos possui. Dela o profeta Maomé ascendeu aos céus, Abraão

Até o século passado a maior parte dos cristãos quando em Jerusalém se ocupava em 
visitar principalmente os locais e monumentos relacionados à vida de Jesus e às narrativas 
bíblicas. Os monumentos islâmicos eram relegados a um segundo plano. Os judeus 
reverenciavam o Nobre Santuário na medida que fora construído sobre seu antigo Templo, 
cuja única estrutura remanescente é o Muro Ocidental.

Não se sabe muito dos arquitetos que o construíram, mas certamente os muçulmanos 
imprimiram ao local do antigo Templo de Jerusalém formas e cores que demonstravam o 
respeito e a devoção que os primeiros adeptos do Islã tinham por Jerusalém.

O Nobre Santuário, Haram al Sharif em árabe, é o local onde situam-se o Domo da 
Rocha e a Mesquita de Al Aqsa. Sua arquitetura o faz um local amplo de forma quadrangular, 
dominado pela cúpula dourada que faz do Domo da Rocha uma obra inconfundivelmente de 

estética islâmica, construída no século VII.

O Domo da Rocha também é chamado de Mesquita de Ornar, em homenagem ao 
conquistador árabe de Jerusalém. Apesar do nome, foi o califa Abd al Malik quem construiu o 
santuário. A época de sua construção, no século VII, havia maioria de cristãos entre a 
população da cidade e pode-se afirmar que a construção do Domo da Rocha visou eclipsar as 
igrejas cristãs de Jerusalém. Ainda se pode observar que há inscrições do Corão que citam 
Jesus como um apóstolo de Deus, sem o caráter divino a ele dado pelos cristãos.

Até meados do século XIX visitantes não muçulmanos não podiam entrar no Nobre 
Santuário. Antes apenas cavaleiros da Primeira Cruzada lá estiveram quando transformaram o 
local numa igreja, na velha política de sobrepor uma fé sobre outra num mesmo local. Neste 

mesmo local, hoje, esta mesma pratica poderia desencadear uma verdadeira convulsão no 
mundo islâmico e mesmo uma guerra aberta com Israel.
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A Mesquita de al Aqsa abriga o tumulo do nacionalista palestino Abdel Khader 
Husseini, líder morto durante a guerra de 1948 com Israel. A mesquita presenciou o 
assassinato do rei Abdullah da Jordânia em 1950 por um nacionalista árabe.

O simbolismo de Al Aqsa para o nacionalismo palestino é a própria essência da causa 
palestina, e não raramente ocorrem no seu interior sermões políticos em favor da causa 
palestina e contra a ocupação israelense. Al Aqsa assim como todo o Nobre Santuário é 
administrada por um órgão muçulmano, conhecido por Waqf. Quando não há cultos, turistas 
e visitantes podem adentrar o Haram al Sharif. Não raro ocorrem distúrbios devido à presença 
de judeus nacionalistas que rezam no Nobre Santuário usando as vestes litúrgicas judaicas, 
atitude proibida pela própria policia israelense. Judeus nacionalistas religiosos planejam 
construção do Terceiro Templo judaico, postura não endossada pelo governo de Israel.

sacrificaria seu filho Isaque a mando de Deus (tradição judaica). São mitos e crenças que se 
acumularam sobre um mesmo sítio sagrado. A rocha pode ter sido o topo de uma colina antes 
mesmo das primeiras construções cananéias. A rocha possui cerca de duzentos metros 
quadrados e seu valor no simbolismo de Jerusalém só pode ser mensurado se a tomarmos 
como o epicentro do local mais nevrálgico da cidade.

A Mesquita de al Aqsa ocupa a parte sul do Nobre Santuário. Seu nome em árabe 
significa a Distante Mesquita, numa referencia à vinda de Maomé à Jerusalém antes de 

ascender aos céus. O que faz al Aqsa uma mesquita, ao contrario do Domo da Rocha, é o fato 
de ela ter um púlpito e um marco indicando aos fieis a direção das preces, ou seja, Meca. Al 
Aqsa atualmente está indelevelmente ligada ao nome da Segunda Intifada, assim chamada 
devido aos distúrbios provocados pela visita do então líder da oposição israelense Ariel 
Sharon, em setembro de 2000. Milhares de devotos muçulmanos afluem na direção da 
Mesquita de al Aqsa a cada sexta-feira, principal dia de culto islâmico. Al Aqsa é considerada 
o terceiro local mais sagrado do Islã, depois da Caaba em Meca e da Mesquita do profeta na 
cidade de Medina, ambas na Arábia Saudita.

O Nobre Santuário para os árabes ou Monte do Templo para os judeus ocupa lugar 
central no fluxo de peregrinações em Jerusalém, bem como no conflito entre palestinos e
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israelenses e a centralidade deste local é a própria centralidade de Jerusalém nas articulações 
de paz e guerra.



V - OS ACORDOS DE OSLO; O PROCESSO DE PAZ ENTRE 
PALESTINOS E ISRAELENSES 1993 a 1999
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5.1 - 1993: OS ACORDOS DE PAZ DE OSLO

Após a subida de Rabin ao poder em Israel, iniciaram-se contatos sigilosos entre 
membros da OLP e do governo israelense. Durante um certo tempo criou-se uma atmosfera 
favorável entre os negociadores, que inclusive se reuniam sob o patrocínio do governo 
norueguês naquele país. O fato é que durante o ano de 1993 já existia um acordo de princípios 
entre a OLP e Israel. O governo americano fora informado e finalmente, com grande surpresa 
e muitos discursos conciliadores, Yasser Arafat e Yitzhak Rabin assinaram em setembro de 
1993 em Washington um acordo de princípios ou de paz no qual a OLP reconhecia Israel e 

renunciava à luta armada contra esse país. Israel por sua vez se comprometia a devolver partes 
dos territórios ocupados em 1967 e reconhecia a OLP como legítima representante do povo 
palestino.

Os acordos territoriais firmados entre Israel e a OLP previam inicialmente a retirada 
de tropas de Israel da Faixa de Gaza e da cidade de Jericó, situada na Cisjordânia (também

A atmosfera do Oriente Médio mudou com o fim da Guerra Fria e com a escolha em 

1992 de Yitzhak Rabin para o cargo de primeiro-ministro de Israel. Rabin, um veterano 

militar e ex-primeiro-ministro (1974 a 1977), prometia buscar a paz com os palestinos. A 
Intifada havia obrigado Israel a encarar a questão palestina de frente. A sociedade israelense 

estava desgastada pelos acontecimentos nos territórios ocupados e a ultra-direita israelense 
não via com entusiasmo a eleição de Rabin, pois temia um congelamento na construção de 
novos assentamentos, pois a paz em troca de compromissos territoriais era inaceitável. A OLP 
por sua vez tinha uma oportunidade neste momento de tentar estabelecer algum tipo de 

negociações diretas com Israel.

O preâmbulo aos acordos de Oslo foi a realização da Conferência de Madri em 
Outubro de 1991, mediada pelos Estados Unidos. De início Israel relutou em participar, 
concordando após excluir o tema de Jerusalém da pauta. Houve uma delegação conjunta 
jordano-palestina, cujos membros que viviam em Jerusalém oriental não puderam participar 
devido a um veto israelense.
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A questão de Jerusalém sempre foi tratada por Israel como uma não-questão, ou seja, 

Israel partia da premissa que a cidade estava fora de qualquer negociação, sendo sua soberania 

mantida por Israel. No máximo, Israel aceitava que negociações sobre a cidade ficassem 

prorrogadas para estágios finais, o que permitiria a Israel a continuação da implementação de 

suas políticas e interesses em Jerusalém. Para o governo israelense, Jerusalém estava 

desconectada da Cisjordânia para fins de negociação com os palestinos.

chamada de Margem Ocidental, em referência ao rio Jordão). Os palestinos iriam administrar 

estas áreas através da Autoridade Nacional Palestina (ANP). Foram realizadas eleições nas 

quais o líder Yasser Arafat se tomou Presidente da ANP.

Os acordos de Oslo previam uma gradativa saída de Israel de outras áreas da Margem 

Ocidental, principalmente dos principais centros urbanos palestinos como Nablus, Hebron, 

Ramallah, Jenin, Tulkarem. Quanto à questão de Jerusalém, palestinos e israelenses deixaram 

para o ano de 1998 as negociações sobre o futuro da cidade, bem como a questão das colónias 

ou assentamentos judeus em áreas palestinas. A situação dos refugiados palestinos era 

espinhosa, exigindo a ANP seu retomo às áreas dentro de Israel de onde saíram ou foram 

expulsos por ocasião da guerra de 1948. Israel jamais aceitou a volta dos refugiados para seu 

território, pois isso alteraria a própria condição de maioria judaica do país.
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Havia um clima de otimismo devido aos acordos israelo-palestinos. Boa parte das 

populações em Israel e nos territórios palestinos acreditavam que a paz poderia ser alcançada. 

Existia porém uma variável muito explosiva nestas sociedades. Os colonos judeus eram 

contrários a qualquer tipo de compromisso territorial por parte do governo israelense e já 

eram mais de 150 mil, sobretudo na Cisjordânia. As motivações nacionalistas e religiosas que 

os moviam eram frontalmente contrárias às idéias laicas e realistas de Rabin. No lado

5.2 - A REAÇÃO DO RADICALISMO RELIGIOSO AOS ACORDOS DE PAZ E O 
ASSASSINATO DE RABIN

Os anos que se seguiram à morte de Rabin viram um retrocesso no Processo de Paz 

causado principalmente por atos de terrorismo dos grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmico 

em parte como uma política planejada de oposição ao processo de paz com Israel e da 

frustração principalmente dos palestinos de não verem uma melhoria nas condições de vida 

nos territórios nem tampouco boa vontade por parte de Israel em congelar a construção de 

novas colónias em suas áreas. Ao contrário, o governo do conservador Benyamin Netaniahu 

continuava a expandir as colónias, com isso criando um terreno fértil para o avanço entre os 

palestinos dos grupos muçulmanos fundamentalistas. O ciclo de ódio e violência alimentado 

pela “outra parte” parecia mais forte do que a disposição de se avançar no processo de paz. A 

cada atentado em Israel ou a cada ampliação de algum assentamento na Margem Ocidental a 

paz ficava mais distante. Jerusalém presenciou em 1996 um ato do governo de Israel que

palestino os fundamentalistas muçulmanos eram contrários a qualquer acordo com Israel, já 

que tampouco reconheciam o seu direito à existência. Em fevereiro de 1994 um judeu fanático 

fez um atentado no túmulo de Abraão, um local sagrado para judeus e muçulmanos em 

Hebron. As reações a este massacre não tardaram a ocorrer. O Hamas e o Jihad Islâmico, 

grupos palestinos radicais, retaliaram com uma série de atentados suicidas contra ônibus e 

locais públicos dentro de Israel. As sementes da desconfiança e do ódio voltaram a envenenar 

as relações entre palestinos e israelenses mesmo com o andamento do processo de Paz. Os 

colonos judeus e a ultra-direita israelense temiam mais compromissos territoriais por parte de 

Rabin e em novembro de 1995 o Primeiro-Ministro foi assassinado por um judeu 

fundamentalista ligado aos colonos. Esta foi a maior ruptura já ocorrida na sociedade 

israelense e revelava quão profiindamente ela estava dividida.
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* A distribuição populacional de árabes palestinos e judeus israelenses em Jerusalém mostra que apesar da parte 
oriental ser majoritariamente palestina, há um aumento da população judaica devido à construção de 
assentamentos tanto dentro da cidade como em seus arredores. A parte ocidental permanece majoritariamente 
judaica. A população de Jerusalém é de aproximadamente 610 mil habitantes, 420 mil judeus e 190 mil 
palestinos.

FIGURA 20 - DEMOGRAFIA EM JERUSALÉM.27

causou violentos distúrbios e confrontos entre forças de Israel e da Autoridade Palestina, que 

foi a abertura de um túnel arqueológico que liga o Muro Ocidental ao bairro muçulmano e 

corre paralelo ao Monte do templo. A decisão unilateral de Israel foi percebida pelos 

palestinos como uma tentativa a mais de judaizar Jerusalém, especialmente a Cidade Velha, e 

vista como uma provocação política, nos mesmos termos da visita de Sharon em 2000 ao 

Monte do Templo. A razão principal das causas dos distúrbio que se seguiram a esta decisão 

israelense foi a apreensão causada entre os palestinos muçulmanos de que o túnel 

arqueológico aberto por Israel poderia afetar as fundações do Domo da Rocha e levantaram as 

suspeitas de que haveria uma conspiração para a demolição do santuário e a construção do 

“terceiro Templo” no local.

27 Fonte: National Geographic, 1996.
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Em 1999 chega ao poder em Israel Ehud Barak, um novo líder trabalhista com 
posições mais moderadas e que tentaria trilhar o caminho de Rabin. Barak prometeu e retirou 
unilateralmente os soldados israelenses de uma faixa de segurança no sul do Líbano, ocupada 
há pelo menos 18 anos. A ação do grupo libanês fundamentalista Hizbollah influiu em muito 
na retirada unilateral de Israel, já que a utilização da luta de guerrilha contra Israel surtia 
efeito e paralelamente os grupos palestinos Hamas e Jihad eram atraídos a intensificar sua luta 
armada contra Israel, ate mesmo em oposição ao processo de paz que não resultva na 
desocupação de dos territórios palestinos por Israel.



VI - A SEGUNDA INTIFADA (INTIFADA DE AL-AQSA), O MURO DE 
SEPARAÇÃO E A DESOCUPAÇÃO DE GAZA 2000 a 2005
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A Intifada de AI Aqsa ou segunda Intifada deve ser situada e analisada no contexto do 

fracasso dos acordos de Oslo, assinados entre a OLP e Israel em setembro de 1993. O 

processo de paz então estabelecido previa negociações para a resolução final das questões 

envolvidas no conflito palestino-israelense, tais como refugiados, fronteiras de um futuro 

estado palestino e o status final de Jerusalém.

Durante o processo de paz estabelecido pelos acordos de Oslo, Israel sempre adotou 

uma abordagem gradativa, isto é, pequenas concessões sobre controle territorial enquanto que 

no lado palestino as expectativas se tomavam maiores em relação a uma saída de Israel de 

todos os territórios ocupados, um fim da ocupação. Na realidade as medidas de segurança de 

Israel continuavam, uma das maiores marcas desta política eram (como ainda são) os 

bloqueios em várias partes da Cisjordânia, o que lembra aos palestinos sua condição ainda de 

povo vivendo sob ocupação. Some-se a isto a inabilidade da Autoridade Palestina em 

conciliar as facções dentro do movimento palestino, especialmente quando tentava reprimir os 

movimentos islâmicos Hamas e Jihad, a pedido de Israel, algo visto pela maioria palestina 

como colaboracionismo com Israel.

Em julho de 2000 em Camp David, Estados Unidos, o então primeiro-ministro 

israelense Ehud Barak e o presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat reuniram-se sob a 

mediação do presidente norte americano Bill Clinton para negociações acerca das questões 

pendentes no processo de paz, sobretudo negociar o status de Jerusalém. As negociações 

chegaram a um impasse e palestinos e israelenses não chegaram a um acordo. As 

responsabilidades deste fracasso em se tentar uma resolução para o status final de Jerusalém 

foram atribuídas por Barak a Arafat, que teria recusado uma proposta de Israel de devolução 

de 90% da Cisjordânia e autonomia palestina em certas áreas de Jerusalém oriental e também 

nas áreas palestinas da Cidade Velha , algo que não incluía a soberania sobre o Monte do 

Templo. Ao mesmo tempo, Arafat invocou seu papel de guardião dos locais sagrados do islã 

em Jerusalém para não aceitar esta proposta de Israel. Mais uma vez os simbolismos de 

Jerusalém eram obstáculos a um acordo de paz.
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A frustração do lado palestino pelo impasse em que se encontrava o processo de paz 

com Israel alcançou níveis próximos da explosão que estava por vir e a visita de Sharon foi o 

gatilho para a eclosão da Nova Intifada.

Após sete anos desde a assinatura dos acordos de Oslo irrompia uma nova onda de 

violência entre palestinos e israelenses, cujo estopim foi um fato ocorrido no Monte do templo 

em Jerusalém, epicentro nacional e religioso de palestinos e israelenses. O então líder da 

oposição conservadora de Israel, Ariel Sharon fez uma ostensiva visita política ao local. O 

poder simbólico do ato perpetrado por Sharon foi facilmente compreendido por árabes e 

judeus, porém com percepções opostas. Os palestinos tiveram a percepção de ter suas 

identidades nacional e islâmica ameaçadas pela visita de Sharon. Some-se a isto a ff As 

ações de governo de Ehud Barak, mais moderado que seu antecessor Netaniahu, que não 

contribuíram muito para pacificar as relações entre palestinos e israelenses, na medida que o 

primeiro ministro adiava a implementação de acordos de retirada israelense de territórios 

palestinos e autorizava a ampliação de assentamentos já existentes, alguns na própria 

Jerusalém, como Maale Adumim e Har Homa. A construção de assentamentos judaicos em 

território palestino seguia num ritmo não previsto pelos entendimentos entre palestinos e 

israelenses, nunca tendo sido interrompido.

O fato é que Jerusalém desencadeava a segunda Intifada. Não foi por acaso que as 

negociações entre o primeiro ministro Barak e o líder palestino Yasser Arafat não avançaram 

devido à questão de Jerusalém. Os refugiados palestinos, ao redor de três milhões e meio, 

além de questões como o uso da água ficaram em segundo plano quando soube-se que não se 

chegou a um acordo sobre o futuro de Jerusalém, símbolo dos nacionalismos de Israel e 

Palestina. O explosivo fator religioso adjacente aos nacionalismos não deve ser desprezado, 

na medida que colonos israelenses em Jerusalém oriental e na Cisjordânia consideram-se 

herdeiros por direito divino do mesmo território que militantes do Hamas e Jihad Islâmico 

chamam para si como solo sagrado do Islã, a ser purificado e limpo de “infiéis”. A questão da 

soberania de Jerusalém está ligada inexoravelmente ao uso que se faz do nacionalismo 

religioso, ou mesmo à própria existência de grupos fundamentalistas que mesclam anseios 

nacionais com suas interpretações e usos do sagrado.
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Ao final de 2000, a nova Intifada rompia definitivamente com o que restava dos 
Acordos de Oslo, se tomando em um conflito armado aberto entre israelenses e palestinos. 
Não se trata de maximizar ou relativizar as responsabilidades de um ou de outro lado no ciclo 
de violência. Israel, um país dotado de poderosas forças armadas se via utilizando 
equipamento militar pesado contra palestinos que, diferentemente da primeira Intifada que 
ficou conhecida pelo uso de pedras, desta vez se utilizavam de armas de fogo e continuavam a 
usar homens bomba em atentados suicidas dentro de Israel. Tanto israelenses quanto 
palestinos procuraram legitimar suas ações armadas e militares durante a segunda Intifada.

As condições económicas nos territórios palestinos se deterioraram desde os acordos 

de Oslo, em parte devido à proibição por Israel da entrada de trabalhadores palestinos em 
represália a atentados que ocorriam em seu território além de acusações de corrupção contra a 
Autoridade Palestina, que não revertia em melhorias fundos recebidos de países árabes e da 
Comunidade Europeia. Nesse quadro geral a condição de vida da maior parte da população 

palestina piorava, além da continuação da ocupação israelense. Os grupos Hamas e Jihad 
sempre se opuseram ao processo de paz com Israel, que aliás nem reconhecem. A eclosão da 
Intifada de AI Aqsa reforçou sua posição na balança de poder palestino, não deixando a 
Arafat muito espaço nem autoridade para reprimi-los.
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6.1 - A ELEIÇÃO DE ARIEL SHARON

israelenses e palestinos quando de sua visita ostensiva ao Monte do templo, vista como uma 

provocação pelos palestinos.

Quando a Intifada de al Aqsa completava pouco mais de quatro meses, realizaram-se 

em Israel eleições gerais e o candidato da oposição Ariel Sharon saiu-se amplamente vitorioso 

ao derrotar o então premiê Barak, enfraquecido por não conseguir controlar a nova Intifada. A 

vitória de Sharon se deu por ampla margem, 62% a 37%,o que significava a rejeição ao 

processo de paz com os palestinos nos termos até então existentes, além da esperança da 

maioria do público israelense de que o novo governo conseguisse deter a nova Intifada, sendo 

a principal plataforma de Sharon ao se eleger a restauração da segurança e o fim de 

concessões territoriais aos palestinos. Não é necessário aferir que a Autoridade Palestina 

viram na escolha de Sharon um retrocesso sem precedentes no processo de paz. Além de um 

ex-general linha dura, Sharon sempre foi acusado pelos palestinos como sendo criminoso de 

guerra pela sua responsabilidade nos massacres de Sabra e Shatila em setembro de 1982 no 

Líbano. Além disso Sharon tinha de certa maneira catalisado a nova onda de violência entre

Com Sharon no poder a política israelense de repressão à nova Intifada se intensificou, 

na medida que os grupos radicais islâmicos palestinos, Hamas e Jihad aumentaram os 

atentados contra civis israelenses. A espiral de violência aumentava e a política da violência 

como estratégia de governo ganhava terreno entre israelenses e palestinos, a fim de impedir 

qualquer retomada de um processo de paz. Nem mesmo a um cessar fogo os dois lados 

conseguiam chegar. A condição israelense para a retomada das negociações era o fim das 

ações palestinas contra colonos e civis israelenses, enquanto a ocupação israelense 

continuava. A expansão dos assentamentos judaicos continuava, bem como a ocupação por 

parte de Israel de áreas que estavam sob a administração da Autoridade Palestina.
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Jerusalém, que foi o epicentro da nova Intifada, recebia cada vez menos turistas 

durante os anos de 2001 e 2002 e a violência entre palestinos e israelenses se espalhava por 

praticamente todo o território palestino da Cisjordânia e Gaza e os principais centros urbanos 

de Israel. Jerusalém foi palco de vários atentados suicidas cometidos pelo Hamas e Jihad 

islâmico, com explosões de ônibus e em locais públicos, tais como o mercado Machane 

Yehuda, situado na parte ocidental da cidade, majoritariamente judaica. Por seu lado, Israel 

restringiu ainda mais o acesso de palestinos muçulmanos ao Monte do Templo. O ciclo de 

violência, represálias e contra-represálias parecia não ter um fim aparente, mesmo porque a 

violência parecia ser parte de uma estratégia de israelenses e palestinos contrários a qualquer 

acordo de paz que significasse concessões. Após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos 

Estados Unidos, o governo de Sharon intensificou o combate aos grupos palestinos radicais, 

respaldado em parte pelo apoio do governo americano de George W. Bush.

Em setembro de 2000 o líder da oposição conservadora israelense Ariel Sharon fez 

uma visita ao Monte do Templo ou Nobre Santuário (Hararn al-Sharif) para reafirmar suas 

intenções de domínio sobre este espaço sagrado. Sharon, odiado pelos palestinos por seu 

envolvimento no massacre de Sabra e Shatila no Líbano em 1982 talvez não imaginasse a 

reação palestina a esta visita. O fato é que houve uma explosão de violência de grandes 

proporções e intensidade, que ficou conhecida como a “Intifada de al-Aksa”, em referência à 

Mesquita de al-Aksa, situada na Esplanada. A violência logo se espalhou para os territórios 

palestinos e para áreas de população árabe dentro de Israel, principalmente a Galiléia. Nunca 

o abismo entre palestinos e israelenses esteve tão profundo. Ao mesmo tempo que vivem lado

A Intifada de al Aqsa enfraqueceu o poder da Autoridade palestina e os grupos 

radicais rejeicionistas Hamas, Jihad islâmica e Brigadas dos Mártires de Al Aqsa (este ligado 

à facção Fatah de Yasser Arafat) ditavam a luta armada contra Israel.

A Autoridade Palestina enfrentava uma crise de autoridade por não ter obtido um 

estado independente após sete anos de negociações com Israel e os grupos armados supra 

citados ganharam poder já que o governo de Sharon congelava as negociações.



99

Autodefesa. Paralelamente a isso, os palestinos continuavam a fazer uso de militantes 

suicidas em ataques sobretudo contra a população civil dentro de Israel. Esse ciclo de 

violência entre palestinos e israelenses foi responsável pelo fim de fato do processo de paz. O 

que ocorria agora era um conflito armado entre os dois povos, um (Israel) se utilizando de 

suas forças armadas regulares,o outro (palestinos), se valendo de guerrilha, resistência armada 

e atos de terrorismo contra populações civis israelenses.

Palestinos muçulmanos viram na visita de Sharon uma afronta à suas raízes e 

identidades islâmicas. Jerusalém irradiou todo o sentimento de frustração dos palestinos. 

Reforçou ao mesmo tempo a reivindicação de que Jerusalém oriental tenha somente a 

soberania palestina. A repressão israelense a esta nova onda de violência foi intensa e tanto 

Arafat quanto Barak não pareciam estar dispostos a conter os choques. Podemos dizer que o 

conflito palestino-israelense entrava numa fase de “balcanização”, onde vizinhos se atacavam.

Os acordos de Oslo e o processo de paz foram extintos por essa nova Intifada, ou 

“distúrbios terroristas” como dizem alguns israelenses de direita.

As interações entre pessoas de diferentes civilizações 
acentuam a consciência civilizacional que, por sua vez, 
reforça diferenças e animosidades surgidas há muito 
tempo.

a lado, principalmente em Jerusalém, suas diferenças e ódios aumentavam. Como afirma 

Huntington:

Após sete anos das negociações de paz sob os Acordos de Oslo, pode-se dizer que a 

realidade entre os palestinos pouco havia mudado, a ocupação israelense continuava e os 

assentamentos inclusive se ampliavam. A frustração pelas negociações entre Barak e Arafat 

em julho de 2000 em Camp David também está entre as causas da eclosão da Segunda 

Intifada. Pode-se considerar o impasse diplomático e o excessivo emprego da força por parte 

de Israel nos territórios palestinos como fatos catalisadores deste novo conflito entre Israel e 

os palestinos.

29 HUNTINGTON, P. Samuel. Choque de Civilizações. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1993.
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As medidas israelenses em Jerusalém em relação aos palestinos incluíam a proibição a 

jovens de rezarem às sextas-feiras (dia sagrado muçulmano) na Esplanada das Mesquitas e 
outras medidas restritivas em Gaza e na Cisjordânia. A crise fez com que se realizassem em 

Israel novas eleições e em fevereiro de 2001 o direitista Ariel Sharon foi eleito primeiro- 

ministro. Sua visita à tão disputada área sagrada em Jerusalém acendera o estopim da 

violência étnico-religiosa entre palestinos e israelenses, porém o público israelense o escolhia 
agora para a chefia do governo. Esta aparente contradição mostra o quão complexo é o 
universo do conflito árabe-israelense e sua face em Jerusalém. Os conflitos continuam a 
ocorrer nos territórios palestinos, envolvendo principalmente áreas onde se encontram 
assentamentos judaicos. O estopim foi Jerusalém mas a questão dos refugiados palestinos, do 

uso da água, das colónias judaicas, do fundamentalismo religiosos permanecem insolúveis. 
Jerusalém representa o espaço urbano mais disputado por dois povos e seus símbolos 
nacionais e religiosos.
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6.2 - O MURO DE SEPARAÇÃO

Sharon inicialmente se opôs a este traçado pelas razoes acima citadas, além do que 
deixaria os principais blocos de assentamentos judaicos em território palestino sem a proteção 
que o Muro de Separação deveria fornecer. O conceito de que o Muro de Separação poderia 
proteger a população israelense dos ataques suicidas foi adotado pelo governo israelense, 
porém modificando seu traçado e sugerindo bolsões orientais que englobariam os blocos de 
assentamentos judaicos e literalmente deixaria os palestinos isolados a enclaves em seu 
próprio território, além de impossibilitar a livre locomoção entre as cidades palestinas, tais 
como Jericó, Nablus, Hebron, Jenin, Tulkarem. A viabilidade de um estado palestino ficará 
seriamente afetada com todas as etapas do muro construídas.

Após dois anos à frente do governo israelense, Ariel Sharon iniciou o planejamento e a 
execução de um projeto geopolítico, sob a alegação de razões de segurança, da construção de 
um muro, que na verdade se constitui num complexo sistema de barreiras e um muro 

propriamente dito, entre Israel e os territórios palestinos na Cisjordânia. Ironicamente a 
concepção de tal barreira física foi idealizada por membros do partido trabalhista israelense, 
historicamente mais flexível quanto a negociar concessões territoriais com os palestinos.

A barreira ou Muro de Separação iria, inicialmente, seguir ao longo da Linha Verde, o 

que implicitamente reconheceria a fronteira internacional entre Israel e a Cisjordânia, cedendo 
aos palestinos este território para seu futuro estado.
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Ao projetar o Muro de Separação o governo israelense levou em conta questões de 

segurança, principalmente em relação aos atentados suicidas cometidos dentro de Israel, cuja 

maioria dos executores provinha da Cisjordânia. Porém está claro que a construção do Muro 

de Separação obedece a outros propósitos muito além da questão de segurança. Ao se analisar 

o projeto da barreira de separação e seu traçado provável (pois na medida em que este 

trabalho está sendo escrito o Muro de Separação não foi completado), os assentamentos 

judaicos estão na raiz de todo este projeto geopolítico de Israel. Fosse um governo trabalhista 

ou conservador, como o de Sharon, Israel não pretenderá desmantelar os assentamentos

FIGURA 22 - MURO DE SEPARAÇÃO NA CISJORDÂNIA.30

30 Fonte: National Geographic, 2004.
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consumados.

judaicos na Cisjordânia (Judéia e Samária entre os israelenses) nem a curto nem a médio 

prazo. As colónias judaicas se transformaram nos maiores obstáculos a um compromisso 
territorial de Israel em qualquer processo de paz com os palestinos. Além disso, a construção 
deste Muro de Separação em território palestino é o exercício da soberania da força por Israel, 
ditando seu controle “de fato” nos territórios palestinos através da política de fatos
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6.3 - O MURO DE SEPARAÇÃO EM JERUSALEM

A construção do Muro de Separação em Jerusalém obedece à mesma lógica de sua 

construção nas outras áreas da Cisjordânia. Em Jerusalém o Muro de Separação assume um 

caráter especificamente nevrálgico para as relações entre israelenses e palestinos. De acordo 

com o traçado proposto pelo governo de Israel, o Muro de Separação irá seccionar a 

Cisjordânia em dois setores, ao norte e ao sul de Jerusalém, desintegrando geograficamente o 

território palestino e isolando Jerusalém de suas articulações naturais e históricas com a 

Cisjordânia.

FIGURA 23-0 MURO DE SEPARAÇÃO EM JERUSALÉM.31

31 Organização Cidade dos Povos. Fonte: ir-amim.org.il

amim.org.il
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O Muro de Separação começou a ser construído após o inicio da Intifada de al Aqsa, 
como dito anteriormente, sob alegações de segurança, mas este complexo de muros e barreiras 
que Israel constrói em Jerusalém é parte integrante de uma ideologia de “máximo de 
territórios com o mínimo de árabes”. Não resta duvidas de que com ciclos de violência, como 

o atual que já dura pelo menos quatro anos, as alegações de segurança tomam-se como que 
cláusulas pétreas para justificar anexações territoriais. Os três principais blocos de 
assentamentos judaicos no entorno de Jerusalém, Pisgat Zeev, Maale Adumim e Gush Etzion 
serão englobados ou adicionados por uma extensão do Muro de Separação. Tais territórios são 
reivindicados pelos palestinos como parte de seu futuro estado.

A construção do Muro de Separação em Jerusalém não leva em conta a complexidade 
de fluxos de pessoas nem a própria integridade urbana da cidade e suas relações com o 

entorno regional. O Muro de Separação, como o próprio nome sugere, é uma ideologia posta 
em pratica por Israel com a finalidade de se “separar” ou se “desconectar” dos palestinos à 
força. A saída ou desconexão israelense da Faixa de Gaza, completada em setembro de 2005, 

reforça esta tese. Porém o caso de Jerusalém é muito mais complexo e carregado de 
simbolismos do que Gaza. Se analisarmos caos como o do bairro palestino de Abu Dis, 
localizado a leste da Cidade Velha, este será seccionado ao meio pelo Muro de Separação. A 
política israelense por detrás do Muro de Separação e a suposta alegação que este foi 
concebido por razoes de segurança é na realidade a de anexar territórios palestinos, incluindo 
Jerusalém oriental e separá-los de qualquer entidade política palestina existente.
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6.4 - EFEITOS DO MURO DE SEPARAÇÃO

Enquanto este trabalho está sendo feito, o Muro de Separação ao redor de Jerusalém 
ainda está longe de ser completado, apenas com alguns trechos construídos. De qualquer 
maneira quando completado este Muro certamente trará efeitos às populações que vivem nas 
suas proximidades, senão à toda a população da Cisjordânia.

A idealização e a execução do Muro de Separação se constitui hoje em dia num dos 
maiores obstáculos à perspectiva de paz entre israelenses e palestinos, porque além de 

seccionar territórios, confinar e isolar populações inteiras ele representa uma anexação de fato 
por parte de Israel da Cisjordânia e principalmente Jerusalém, ou seja, um estado palestino 

tomou-se inviável e inexequível económica e politicamente, já que não haverá articulação 
possível entre suas regiões. Além de tentar desconectar Jerusalém de sua hinterland árabe 

Israel continua com o gradual processo de judaização da cidade que é, em parte, reivindicada 
como capital da Palestina.

As fronteiras municipais de Jerusalém foram ditadas por Israel após a conquista de 
toda a cidade na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Dificilmente o traçado do Muro de 
Separação seguirá os limites municipais apenas, como já foi abordado anteriormente, mas 
haverá extensões ou bolsões que englobarão assentamentos judaicos e as conectarão com a 
região de Jerusalém. Porém vários bairros e vilas palestinas serão seccionados pelo Muro de 
Separação e mesmo desconectados fisicamente de Jerusalém. Demograficamente o número de 
palestinos que se verão dentro do “envelope” que o Muro ocasionará poderá ser superior 
àquele hoje existente dentro dos limites municipais da cidade de Jerusalém. Esses palestinos 
que ficariam do lado israelense deste projeto geopolítico de Israel não são cidadãos 
israelenses e com certeza não receberiam tal cidadania. Além dos possíveis traçados e sub- 
traçados do Muro de Separação não levarem em conta nenhum tipo de critério humanitário 
ainda criarão um cotidiano potencialmente explosivo no seio da população palestina, o que 
aumentará a radicalização de setores palestinos. Se o Muro de Separação foi concebido para 
devolver a segurança à população israelense, é bem possível que os transtornos que ele cause 
às populações palestinas resultem em mais violência política, algo que possa acentuar esta ou 

uma próxima Intifada.
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6.5 - DESOCUPAÇÃO DE GAZA

Em setembro de 2005

FIGURA 24 - FAIXA DE GAZA.32

o governo de Israel concluiu um plano unilateral de 

desocupação da Faixa de Gaza, território palestino ocupado ao Egito por ocasião da Guerra 

dos Seis Dias em 1967. A Faixa de Gaza originalmente foi incluída nos Acordos de Oslo 

como território a ser devolvido gradativamente à Autoridade Palestina, juntamente com a 

cidade de Jericó na Cisjordânia. Ao longo dos trinta e oito anos de ocupação israelense, pelo 

menos onze deles já após o inicio do processo de paz com os palestinos, a implantação de 

assentamentos judaicos foi feita à semelhança do que ocorreu na Margem Ocidental e em 

Jerusalém.

3 Fonte: Le Monde Diplomatique.
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Certamente não há nenhum indicio de que a retirada de Israel da Faixa de Gaza 
sinalize com uma flexibilização de sua política em relação aos palestinos, o que poderia 
significar mais compromissos territoriais envolvendo Jerusalém. Ao invés disso, a retirada de 

Gaza, conhecida pelo termo “desconexão” em Israel, representa numa ideologia crescente 
entre a sociedade israelense de se desconectar dos palestinos onde for possível, a exemplo da 
Faixa de Gaza e de separa-se deles onde não existe nenhuma perspectiva de desconexão, aí 
adotando-se uma política de separação e segregação.

A presença de colonos judeus sempre foi objeto de tensões entre palestinos e 

israelenses em Gaza. A população de judeus assentados na Faixa de Gaza chegou a quase 
oito mil, em meio a uma população de cerca de um milhão e meio de palestinos, dos quais 
estima-se que metade vivam em campos de refugiados. A retirada de Israel da faixa de Gaza 
significou uma ruptura na política de Israel, pois foi a primeira vez que israelenses se 
retiraram unilateralmente de um território ocupado na Guerra de 1967 e desmantelaram por 
completo os assentamentos. A verdadeira razão pela qual Israel se retirou de Gaza se deve a 
percepção por parte dos israelenses que um futuro Estado Palestino será constituído neste 

território. A desocupação de Gaza coincide com o projeto de implementação do Muro de 
Separação na Cisjordânia e em Jerusalém, o que reforça a percepção de que enquanto Israel se 

retira de um território com pouco valor simbólico para ele, consolida e mesmo aumenta a 
ocupação de Jerusalém através da ampliação dos assentamentos e do Muro de Separação.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A identidade de israelenses e palestinos está ligada de tal maneira a Jerusalém que não 

se pode conceber esses dois nacionalismos sem algum tipo de soberania sobre a cidade. A 

questão é que o conflito palestino-israelense continua sem a resolução de muitas questões que 

de alguma forma deverão focalizar e se dirigir para Jerusalém quando se discute soberania.

Israelenses e palestinos têm a percepção de que a cidade deverá ser compartilhada por 

ambos, como já o é, mas de uma maneira diversa que também implique na aceitação mútua de 

alguns fatos que fazem parte do cotidiano de Jerusalém, que tão bem sintetiza o conflito e ao 

mesmo tempo a convivência entre palestinos e israelenses. Israel e sua existência de fato são

A cidade de Jerusalém se constitui no centro nevrálgico do conflito entre palestinos e 

israelenses. Ambos disputam um espaço, que julgam e o sentem como sagrado, de uma área 

que não chega a 1,5 quilómetro quadrado, que é a Cidade Velha, protegida pelas antigas 

muralhas. Este impasse sobre Jerusalém oriental, tendo a Cidade Velha e principalmente a 

Esplanada das Mesquitas para os muçulmanos ou o Monte do Templo para os judeus, como o 

local para onde se convergem os dois nacionalismos. A santidade deste espaço urbano faz 

com que os ideais nacionais de palestinos e israelenses tenham a tendência à negação 

recíproca, fazendo com que a disputa pela soberania de Jerusalém se tome insolúvel. A 

geografia de Jerusalém é sagrada para esses dois povos, pois nela houve um Templo 

glorificado ao mesmo Deus que se revelou a um Profeta que deste mesmo local ascendeu aos 

céus. A cidade é um mito com o qual palestinos e israelenses têm de lidar, mas a dificuldade é 

imensa e a cidade permanece dividida entre os dois povos e principalmente com uma fenda 

perigosa e explosiva entre os espaços sagrados do Islã e do Judaísmo, que em Jerusalém são 

os mesmos. A atual onda de violência que assola os territórios palestinos e Israel, chamada de 

Intifada al-Aksa, teve sua origem exatamente neste “mesmo” local sagrado. Há problemas 

muito sérios e difíceis de serem resolvidos entre palestinos e israelenses, como a questão da 

volta dos refugiados, os aquíferos da Cisjordânia e a situação dos assentamentos judeus em 

áreas palestinas, muitos deles em tomo de Jerusalém. Mas a questão de Jerusalém é a mais 

complexa e talvez insolúvel. Não que seja fácil se chegar a um acordo sobre refugiados ou os 

assentamentos, mas em Jerusalém não há a mínima vontade de se chegar a um entendimento 

envolvendo a soberania da cidade.
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(

Um modelo de soberania possível para Jerusalém, num contexto de um avançado e 
bem sucedido processo de paz, é o do compartilhamento de Jerusalém. A cidade seria 
binacional e capital de dois paises, Israel e Palestina. Esta proposta, que também poderia ser 
considerada uma visão de mundo no que se refere às relações entre palestinos e israelenses, 
tem sido teorizada e feita por Sari Nusseibeh33, professor universitário palestino e habitante de 
Jerusalém. Para Nusseibeh, Jerusalém permaneceria indivisível e seu caráter religioso seria 

conservado como universal e de livre acesso a peregrinos de qualquer país. Segundo

A soberania de Jerusalém tem de obedecer a outra lógica que não seja a da exclusão 
recíproca, mas sim a princípios que tentem aglutinar a cultura nacional de israelenses e 
palestinos. A cidade pode se transformar num símbolo de coexistência entre dois povos, duas 
identidades nacionais, diferentemente do que ocorre hoje onde árabes e judeus vivem na 
mesma cidade porém extremamente segregados, psicológica e territorialmente.

O modelo adotado pela ONU, quando da resolução de partilha da Palestina em 1947, 
que transformava Jerusalém num “Corpus Separatum” e sua soberania seria exercida pelas 
Nações Unidas, hoje se toma inviável e dificilmente teria algum respaldo entre a opinião 
publica tanto de israelenses e palestinos. A construção de um modelo empírico para a questão 
da soberania de Jerusalém parece ser uma alternativa interessante do ponto de vista prático e 
que leve em conta a complexidade da questão.

aceitos ou tolerados pela maioria dos palestinos, da mesma maneira que israelenses 
reconhecem que os palestinos são um povo com identidade nacional própria, não apenas 
“árabes étnicos na Terra de Israel” e com direito a um estado independente ao lado de Israel. 
No caso de Jerusalém, esta mutua aceitação tem e terá de passar pelo ato de se compartilhar 
um símbolo para ambos, com especificidades nacionais e religiosas, que se materializam no 
mesmo território.

33 Sari Nusseibeh, acadêmico e intelectual palestino, nascido em Jerusalém em 1949, professor de filosofia 
slâmica e reitor da Universidade AI Quds, tem se notabilizado por defender posições moderadas em relação a 
Israel, tais como soberania compartilhada de Jerusalém e renúncia do direito de volta dos refugiados palestinos 
às erras do atual Estado de Israel em troca do desmantelamento dos assentamentos judaicos nos territórios 
Palestinos ocupados e consequente criação de um Estado Palestino ao lado de Israel, nos limites da linha verde.
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Nusseibeh, os habitantes de Jerusalém reconheceriam o caráter internacional da cidade, porém 

a soberania seria binacional (Israel e Palestina).

O processo de construção dos nacionalismos israelense e palestino passou sempre pela 

visão ou ideologia exclusivista sobre o território em disputa, na medida em que se sucederam 

pelo menos cinco guerras entre árabes e israelenses, sendo duas delas envolvendo o território 

palestino (1948 e 1967), e a tentativa de se solucionar o conflito pela via militar parecia ser a 

única possibilidade, também pelo contexto existente da Guerra Fria. Com o fim da era das

34 DEMANT, Peter. Israel Palestina, A Construção da Paz Vista de Uma Perspectiva Global. (Gilberto Dupas e 
Tullo Vigevani organizadores) - Identidades israelenses e palestinas: questões ideológicas. São Paulo: Ed. 
Unesp, 2001. p. 201 e 202.

As identidades nacionais e religiosas têm se fundido no que se refere a Jerusalém em 

particular e no conflito israelo-palestino em geral. Peter Demant bem definiu como a 

costrução da identidade coletiva de nações resulta de um complexo processo:

O fato é que identidades coletivas são mais maleáveis do 
que anteriormente se imaginava, e portanto poderiam 
também mudar no futuro. Isso poderia ter importantes 
implicações para a resolução de conflitos complexos, 
onde dois ou mais grupos que lutam pelo mesmo 
território em nome de identidades presumivelmente 
imutáveis e mutuamente exclusivas. O conflito Israel- 
Palestina claramente pertence a essa categoria. O 
emaranhado de argumentações religiosas e nacionalistas 
em ambos os lados toma a questão da definição e dos 
limites de suas identidades ainda mais complexa.34

Tal proposta poderia reforçar o caráter identitario de palestinos e israelenses na 

medida que não haveria a necessidade de se confrontar um ao outro. O Território de 

Jerusalém continuaria (como continuará) a ser gerido pelos seus habitantes, desta vez pela sua 

totalidade. A proposta de uma soberania conjunta de uma cidade que permaneceria não 

dividida tem um caráter extremamente simbólico e é justamente isso que tomará possível que 

questões de âmbito administrativo da municipalidade se tomem menos complexos do que 

poderiam ser caso a cidade seja dividida.
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guerras abertas entre Israel e seus vizinhos árabes e a crescente afirmação da causa palestina 

através da OLP, com o advento da primeira Intifada em 1988 e o inicio do processo de paz 

com Israel em 1993, ficou claro que a identidade nacional de palestinos e israelenses terá de 

contemplar algum tipo de concessão que se materialize no território, principalmente 

Jerusalém, onde há o comum epicentro de identidades de Israel e Palestina.

A produção dos espaços em Jerusalém tem obedecido a uma clara estratégia de seus 

conquistadores de imprimir uma nova “geografia sagrada”, mesmo que para isso se cometam 

injustiças aos habitantes subjugados. O espaço do sagrado em Jerusalém foi produzido às 

custas de inúmeras barbáries e massacres ao longo de mais de três mil anos. Em nome das 

mais belas e justas causas monoteístas cruzados cristãos, judeus e árabes muçulmanos 

mataram e morreram nesta cidade. A aura de misticismo que envolve Jerusalém e que não 

permite a seus habitantes uma coexistência pacífica dentro dos ideais monoteístas de árabes e 

judeus só pode ser compreendida pela fusão dos nacionalismos modernos de Israel e 

Palestina aos locais sagrados de muçulmanos e judeus. Em tempos passados esses dois povos 

conviveram bem na cidade. Os judeus só tiveram seus direitos religiosos respeitados e 

garantidos quando da conquista muçulmana pelo Califa Ornar no século VII. Por que então a 

situação de Jerusalém é hoje um perigoso e intransponível impasse nas relações entre 

palestinos e israelenses, que dificilmente permitirá um acordo de paz? A resposta talvez esteja 

em parte na história de Jerusalém e muito no aumento do fundamentalismo islâmico e judeu.

A perspectiva de como será a resolução da questão da soberania de Jerusalém guiará a 

continuação ou não do processo contínuo de construção das identidades de palestinos e 

israelenses, isto porque ou se continuará a ter uma política de confrontos e imposições de 

fatos consumados, tais como atentados suicidas, assentamentos em terras ocupadas, em parte 

norteados por visões de mundo religiosas fundamentalistas ou se tentará abordar a resolução 

do conflito partindo-se da premissa de uma diminuição das identidades nacionais em favor de 

um compartilhamento de soberania. Jerusalém binacional poderia sinalizar algum tipo de 

declínio do fundamentalismo religioso na medida que ocorra um distanciamento entre a 

identidade nacional e religiosa tanto de israelenses quanto de palestinos.
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FIGURA 25 - JERUSALEM.

A geopolítica de produzir mais espaços judaicos em Jerusalém oriental e ao redor da 

parte árabe da cidade pode levar a uma situação de extrema gravidade, que tomará a cidade 

“indivisível” aos olhos de Israel mas que jamais irá apagar a reivindicação palestina sobre ela. 

O confisco de terras palestinas para a construção de novos assentamentos só irá causar um 

endurecimento de posições por parte dos setores mais radicais entre os palestinos e um 

aumento popular a uma solução pela força para que Jerusalém um dia se tome sua capital. A 

construção do Muro de Separação ao redor de Jerusalém, isolando-a do restante do território 

da Cisjordânia, é a materialização dos propósitos geopolíticos atuais de Israel e os impactos 

causados por esse Muro ainda estão longe de serem conhecidos e mensurados. Os israelenses

A Autoridade Nacional Palestina não admite outra capital para o futuro Estado da 

Palestina que não seja a Jerusalém árabe oriental. Israel por sua vez não renuncia ao controle 

que exerce sobre esta mesma área, declarando Jerusalém sua capital indivisível. O conflito 

por Jerusalém suplantou a questão da Guerra Fria ou quaisquer interesses económicos. É uma 

questão de um conflito por soberania que fomenta da forma mais destrutiva possível o 

conflito nacional palestino-israelense.

* Esta foto abrange a Cidade Velha e a área oriental de Jerusalém. Em primeiro plano pode-se ver o bairro 
palestino de Silwan e ao centro a Cúpula do Rochedo e as muralhas. Pode-se ver no canto superior direito e 
central bairros judeus, como parte da produção espacial israelense que se baseia na construção de uma maior 
presença judaica possível em Jerusalém oriental.

35 Autor: AKERMAN, Roberto. Arquivo Pessoal.
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Faisal Husseini, líder palestino de Jerusalém morto em maio de 2001, certa vez 

afirmou que:

estão ignorando esta realidade. Os poucos moderados e pacifistas de ambos os lados estão 

perdendo completamente espaço em suas sociedades. As palavras de Amos Elon, ensaísta 

israelense, ilustra o quão distante dos dias de hoje está um acordo sobre a cidade:

A proverbial paz de Jerusalém, invocada no Salmo 122, 
depende paradoxalmente de uma decadência da religião 
ou do nacionalismo, se não da decadência de ambos.

* Vista de Jerusalém de nordeste para sudoeste, com o Monte do Templo e a Cúpula do Rochedo visíveis ao 
centro. E possível observar a aridez de Jerusalém e do Deserto da Judéia no canto inferior da foto. Do alto as 
divisões étnicas e políticas não são visíveis, apenas o local mais disputado e nevrálgico deste conflito, o Monte 
do Templo.
A Área do Município de Jerusalém é de aproximadamente 125 km2.

FIGURA 26 - JERUSALEM, VISTA AÉREA.36

Nossa Jerusalém deve ser unida, aberta a todos e 
pertencente a todos os seus habitantes, sem fronteiras 
nem cercas de arame farpado dividindo-a ao meio. Nossa 
Jerusalém deve ser a capital de dois estados que 
conviverão nesta terra. Nossa Jerusalém deve ser a 
Capital da Paz.

36 Autor: AKERMAN, Roberto. Arquivo pessoal.
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As visões sobre Jerusalém são míticas e cheias de ardorosos nacionalismos. Faisal 

Husseini, Amos Elon e outros israelenses e palestinos pacifistas e moderados são minoria. A 
paz entre esses dois povos dependerá totalmente de se resolver a questão de Jerusalém. A 
realidade é muito mais conflitante do que parece, os abismos são imensos e a cidade, embora 
“reunificada” à força por Israel desde 1967, permanece profundamente dividida étnica e 

religiosamente. Um acordo sobre o status final de Jerusalém dificilmente será obtido por esta 
geração de palestinos e israelenses. Assim sendo, o conflito não possui solução nem a curto 
nem a médio prazos. Jerusalém é o centro nevrálgico do conflito palestino-israelense e das 
relações mais amplas de Israel e o Mundo Árabe e Islâmico como um todo. A negação 
recíproca dos direitos de palestinos e israelenses na questão da soberania em Jerusalém 
impedirá qualquer acordo de paz.
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• GLOSSÁRIO

nomes.

Aliá: Termo em hebraico que designa a imigração judaica a Israel.

Árabe:

Califa ou Califado:

Canaã:

Antigo nome pelo qual era conhecida a Palestina, provavelmente em referência aos cananeus.

Povo semita que se originou na Península Arábica e que descende do patriarca Abraão e de 

seu filho Ismael e que no século sexto se expandiu para boa parte do Orient e Médio 

introduzindo a religião islâmica cujas preces são no idioma árabe.

AI Quds:

Jerusalém em árabe. Significa “A Santa”.

A idéia de escrever este pequeno glossário veio da observação de como os termos ligados à 

história de árabes e judeus e ao conflito árabe-israelense são usados com finalidades 

ideológicas determinadas. Tentei aqui fazer uma comparação de como árabes e judeus 

chamam alguns lugares em Jerusalém nas suas respectivas línguas e qual o significado destes

Sucessores do profeta Maomé. Os primeiros quatro califas foram Abu Bakr (623-624), Ornar 

Ibn Abd al-Khattab (634-644), Otman Ibn Affan (644-656) e Ali Ibn Abi talib (656-661). Os 

principais califados foram os Omíadas, com capital em Damasco (661-750) e os Abássidas, 

com capital em Bagdá (749-1258).
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Haram al-Sharif:

Har ha Bait:

Hebreus:

Nome em hebraico que significa “Monte do Templo”, refere-se ao antigo Templo de 

Jerusalém, hoje indica o local onde situa-se o Domo da Rocha e a Mesquita de AI Aqsa.

Tribo nómade de origem semita que originou-se na cidade caldéia de Ur (atual sul do 

Iraque).Abraão e seu filho Isaque foram os primeiros patriarcas hebreus. A língua hebraica 

teve sua origem com os hebreus.

Cidade Velha:

Parte da cidade de Jerusalém localizada dentro das muralhas construídas no século XVI e que 

faz parte da região oriental da cidade e onde situam-se o Monte do Templo, a Igreja do Santo 

Sepulcro, o Muro Ocidental.

Dunam:

Unidade agrária comumente usada em Israel e nos países árabes, equivalente a 1000 metros 

quadrados.

Cananeus:

Povo semita que habitava Canaã e que foi subjugado paulatinamente quando da conquista 

israelita iniciada por Davi. Acredita-se que os cananeus tenham se assimilado em parte aos 

israelitas e a outros povos.

Nome em árabe da Esplanada das Mesquitas ou Monte do Templo. Significa “Nobre 

Santuário”.

Haganah:

Força paramilitar judaica que agiu na Palestina durante o mandato britânico, entre 1920 e 

1948, e que originou o exército de Israel. Significa defesa em hebraico.



125

Islã:

Israel:

Termo referente ao patriarca hebreu Jacó, que teve seu nome trocado para Israel após lutar 

com um anjo (tradição judaico-cristã). Nome dado pelos Hebreus à Terra de Canaã.

Israelita:

Aquele que descende das doze tribos de Israel, portanto descendente de Jacó.

Israelense:

Cidadão do atual estado de Israel, independente de sua religião ou etnia. Há israelenses tanto 

de religião judaica quanto de religião muçulmana, podendo inclusive ser de etnia árabe e 

religião cristã.

Judeu:

Povo semita que descende da tribo israelita de Judá (um dos filhos de Jacó ) e que deu nome 

a uma região da terra de Israel, a Judeia (região ao sul de Jerusalém).Também aquele que 

professa a religião dos antigos hebreus e israelitas, codificada por Moisés.O termo judeu é 

hoje em dia mais apropriado ao se referir a este grupo étnico-cultural e religioso.

Linha Verde: Fronteiras de Israel anteriores à Guerra dos Seis Dias, em 1967, e atuais 

delimitações de um Estado Palestino reivindicado pela Autoridade Palestina. A Linha Verde 

dividiu Jerusalém nos setores oriental e ocidental entre 1949 e 1967.

Mamelucos:

Dinastia de guerreiros muçulmanos que governaram o Egito e a Síria entre 1250 e 1517.

Religião fundada pelo profeta Maomé que tem como principal fundamento à crença em um 

único Deus, Allah em árabe.O termo “Islam” em árabe significa submissão a Deus, portanto 

aquele que se submete a Deus é um muçulmano, “muslim” em árabe.
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Sultão:

Terra de Israel:
Nome dado à Canaã pelos israelitas, divididos em doze tribos. Quando da sua conquista pelos 
israelitas após o êxodo do Egito, a terra de Israel foi dividida entre as doze tribos.

Yerushalaim:
Jerusalém em hebraico. Significa “A Cidade da Paz”.

Palestina:
Região da costa leste do Mediterrâneo onde nos tempos bíblicos habitavam os filisteus, povo 
não semita.0 termo Palestina acabou por se referir a boa parte da terra onde habitavam este 
povo, inclusive a raiz da palavra "Palestina” vem de Filístia ou terra onde moravam os 
filisteus. Provavelmente após o domínio romano o termo passou a designat toda a faixa de 

terra compreendida a oeste do rio Jordão, ao sul da Fenícia e ao norte da Península do 
Sinai.Hoje a região geográfica da Palestina está dividida entre Israel e os territórios palestinos 
da Faixa de Gaza e Cisjordânia.

Semitas:
Grupos de povos originários do noroeste da Ásia, que na antiguidade incluíam principalmente 
os amoritas, amonitas, assírios, babilónios, cananeus, fenícios, hebreus e árabes. Atualmente 
designa mais um grupo etno- linguístico, onde predominam o hebraico e o árabe.

Monarca muçulmano turco que governava o Império Otomano e que de certa forma sucedeu 
aos califas.

Mesquita de AI Aqsa:
Nome da mesquita situada na parte sul do Haram al-Sharif que em árabe significa “ A Remota 

Mesquita”

Muro Ocidental ou das Lamentações:
Parede ocidental que segundo os judeus foi a única parte que restou do Segundo Templo.O 
termo “lamentações” é devido ao fato de ali os judeus chorarem a destruição do primeiro e do 

segundo templo.”Hakotel ha maaravi” em hebraico.


