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A história da Palestina

A Palestina é entre a Ásia e África e sofreu muitas guerras 
porque quando as tropas dos vários países lá passavam, 
conquistavam-na.

Foi conquistada pelos Egípcios em meados do século XV a.C..

Mais tarde os Filisteus apoderaram-se dessa região. As tribos 
hebraicas também aí chegaram nessa altura, lideradas por 
Josué. 

O rei judeu David estabeleceu Jerusalém como capital do reino  
de Judá.

Os romanos ficaram com o domínio e houve muitas revoltas dos 
judeus. 

Séculos mais tarde os árabes tomaram conta da Palestina 
Rei David representado por Miguel 
Ângelo (escultura)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Michelangelos_David.jpg


Mapa da Palestina

A Palestina foi um termo criado pelo Império Britânico 
(Inglaterra) para definir uma zona do Médio Oriente que está 
situada entre a costa oriental do Mediterrâneo e as margens 
do rio Jordão. 

A bandeira foi desenhada por Sharif Hussein para a 
revolta árabe contra o Império Otomano de Junho 
de 1916. Em 1917 o povo palestiniano içou-a  como 
o símbolo do movimento nacionalista árabe.

No dia 15 de Novembro de 1988 a bandeira foi 
adoptada pela Organização para a Libertação da 
Palestina como bandeira do proclamado Estado da 
Palestina.

Bandeira da Palestina
Sharif Hussein

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Israel_Byzantine_5c.jpg




Razões do conflito
Na 1º Guerra Mundial a Alemanha foi apoiada pelos Otomanos que 

eram quem controlava a Palestina, na altura. Vários povos árabes 
uniram-se aos aliados (Grã-Bretanha e França) contra os Otomanos 
porque queriam criar um estado árabe independente, no Médio 
Oriente. 

Com a vitória dos aliados, a parte Sul do Império Otomano (Jordânia, 
Israel e Palestina) ficou para a Grã-Bretanha e para a França ficaram a 
Síria e a Líbia.

Começaram conflitos entre os judeus e os árabes porque os ingleses 
permitiram que os primeiros ocupassem as zonas costeiras, onde 
viviam os árabes, que não gostaram dessa decisão. 

As Nações Unidas tentaram resolver o problema e 
em 1947, decidiu que devia haver dois estados 
independentes: um judeu e um árabe. 



Razões do conflito
Quando os judeus declararam a independência, os povos árabes 

do Egipto, Jordânia, Síria, Líbano, Arábia Saudita, Iraque e 
Iémen, declaram-lhe guerra.

Foi o início de muitos conflitos armados entre estes povos.





A guerra dos 6 dias

A guerra do 6 dias foi:

Um conflito armado entre Israel e países árabes 

como o Egipto, Jordânia e Síria.

Em 1967 os países árabes juntaram as suas tropas para destruir o 
estado israelita. Mas, antecipando os ataques, a Força Aérea 
Israelita surpreendeu as nações aliadas, e conseguiu vencer os 
três exércitos. 

Desde aí que os israelitas têm ocupado terras dos Palestinianos 
para construir colonatos para os judeus.

Trajecto da guerra dos 6 dias





Paz para a Palestina

Em 1978, o presidente americano Jimmy Carter convidou o 
presidente do Egipto, (Sadate) e o primeiro-ministro israelita 
(Begin) para discutirem a paz para a Palestina. 

Ficou decidido que os israelitas entregavam a Península de Sinai 
e que iriam  sair dessa zona. Também iam tentar estabelecer 
relações comerciais e políticas. 

Apesar disso, as guerras continuaram até ao dia de hoje. 


