
ISRAEL- DE TODOS OS MODOS
. \ RA DOS JUDEUS

A Terra de Israel é o berço do Povo

Judeu e tem sempre exercido um papel central na vida Judaíca. Por 3000 anos tem

existido uma continua presença judaíca na região, por seculos fomos um Estado

Independente, mas que de tempos em temposcaiu sob ocupação estrangeira. Durante

sua estadia você com certeza vera o impacto que o conflito e o processo de paz tem

sobre Israel e seu povo.   
De uma olhada no mapa do mundo e você vera que

Israel e uma ponte natural entre tres continentes-

Europa, Asia e Africa. E foi muitas vezes o cenario de

batalhas entre Imperios na competição pelo dominio e

pelo o poder.

Ha dois mil anos, nos fomos expulsos de nossa Terra

Natal e mandadosa exílio e dispersos em todo o mundo.

Nos vivemos em muitos lugares diferentes- por algum

tempo bem, mas de vez em quando não tão bem,e nos

sempre esperamos e sonhamos com o retorno a Tzion.

E então em1948. com o estabelecimento do Estado de

Sp Israel, nos estabelicemos nossa independencia em

2 8 Israel.

peca SN 0 Infelizmente , nos tivemos tambem quelutar pela nossa

' existencia, contra nossos vizinhos - Egito ao Sul, a

Mapa 1 1920 Jordânia a Leste ; a Síria
. a Nordeste e o Libano ao

Norte. Seguidos de anos de guerras e conflitos, um

acordo de paz foi finalmente assinado com o Egito em
1979 e um acordo foi negociado com os Palestinos em

1993.

 

A Primeira Guerra Mundial viu o come5o da atual tensão

Judia-Arabe. Depois da Guerra, a Inglaterra recebeu o

Mandato pela Palestina, sendo então responsavel pela

região (mapa 1). Palestina foi o nome escolhido pelo os
romanos, depois que estes expulsaram a maioria dos

judeus.

   
 

Mandato Británico

As demandas Judaicas pela Terra foram reconhecidas
pelos Ingleses e pela a Liga das Nações (Predecessora
das Nações Unidas). No entanto, quase que
imediatamente, a Inglaterra abriu mao de 79% da

Palestina e criou o que veio a ser mais tarde a

Jordânia- um país que ate então nunca existiu e então Mapa 2 1921-235
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deu o Planalto do Golan a França, que controlava a Síria
(mapa 2).
Durante este periodo os arabes resistiram contra os
Judeus com tumultos e revolta. Eventualmente depois
de terem fracassado na tentiva de resolver as tensões
entre Arabes e Judeus os Ingleses entregaram a
questão as Nações Unidas.
Em 29 de Novembro de 1947, a ONU aprovou o Plano
de Divisão, que criava um Estado Judeu e um Estado
Arabe na Palestina (mapa 3). A Resolução foi aceita pelo
os Judeus, enquanto que os arabes rejeitaram o Plano.

GUERRA DE INDEPENDENCIA: MAIO 1948
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Em maio de 48, no dia seguinte a Proclamação de
Independencia, e do abandono do país pelo os
inglesess, os exe(reitos a(rabes do Egito, Jordania,
Siria, Iraque, Libano e a Arabia Saudita invadiram aMapa 5 O Plano de Divisão Israel. O Exercito de Defesa de Israel (Tzahal), lutou

heroicamente durante um periodo de 15 meses. Estavam muito mau equipados e emnuimoara muita infarinr mae meemn assim consenmiicam ramvdiaa = inyaçãa das ae-baa

 

No entanto, 6000 Judeus pereceram na luta - 1% da população judaica em Israel na
epoca. Em julho de 1949 foi concordado um cessar fogo em todas as frentes, mas a
paz ficou como um sonho. Jerusalém tornou-se uma cidade dividida, com a parte
Oriental incluindo a Cidade Velha, o Kotel e o Quarteirao
Judaico, sob o controle Jordaniano.( mapa 4)

A CAMPANHA DOSINAI: OUTUBRO 1956

Uma Campanha de 8 dias contra os egipcios, que &
bloqueram a passagem de navios israelenses, ₪ וי
encorajavam ataques terroristas e converteram a
Peninsula do Sinai numa base militar altamente arma-
da. Israel capturou a Peninsula do Sinai, mais tarde
reteriando-se de volta as linhas precedentes a
Campanha, com Forças das Nações Unidas postas na
fronteira.   Transjordania  
A GUERRA DOSSEIS DIAS: JUNHO 1967

O אס comopréano
13 Bao comno epoca

Em maio de 1967, o Egito deslocou um grande número |
de unidades ao Sinai, ordenando as Forças de Paz da “== 5
ONU a deixarem a área e novamente bloquearam a Mapa 4 1949 - 1967
passagem de návios israelenses.

Quando a guerra pareceia ser iminente, Israel atacou no dia 5 de junho. Este ataque
contra o Egito e a Siria foi seguido por um contra ataque da Jordânia. Depois de seis

 
 


