
 1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Aproximació a una nova base de negociació 
en base a l’anàlisi del conflicte 

àrab-israelià 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aproximació a una nova base de negociació 
en base a l’anàlisi del conflicte 

àrab-israelià 
 

 
 
 
 
 

Marta Alemany 
Màster en conflictes armats, sociopolítics i gestió de crisis. 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
1 de febrer del 2011. 



 3 

Índex 
 

4  Introducció  
5  Agraïments 
7  1. L’essència de les portes: les arrels del conflicte  
8 2. Portes que es tanquen. La gènesi del conflicte, els factors i les 

seves causes 
11  3. Portes trencades, les conseqüències: dècades d’enfrontaments  

Israel: fundador de l’anomenat nou apartheid 
Palestina: l’autor de la guerra de les pedres 

13  4. Tres portes. Les peces del joc d’escacs 
Actors a nivell intern 
Actors a nivell regional 
Actors a nivell internacional 

17 5. Múltiples portes obertes que es tanquen. Conflicte de dècades: 
intents de resolució i acords de pau 
Qüestions clau en els diversos intents de buscar un consens 

28  6. Un nou Full de Ruta: l’única porta que condueix a la sortida 
Continguts del Full de Ruta 

35 7. Quines claus obriran les portes? Conseqüències previstes o 
efectes de les intervencions 

36  8. L’última porta del laberint? Conclusió 
39  Annexos 
43  Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 

Introducció 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodista català: “Qui creus que té la clau per solucionar el conflicte?” 
Karim, refugiat palestí: “nosaltres tenim la clau però hi ha massa portes. Quan 

obrim una porta, Israel en construeix una altra”. 
 

Converses en el Campament de Refugiats de Ramallah. 
Cisjordània, juliol del 2010. 

 
 
  
 
Els conflictes són inherents a l’ésser humà. No només sofrim conflictes interns 
sinó que els trobem en qualsevol escala i amb qualsevol persona.  
Els conflictes armats internacionals són inherents a la història de la humanitat. 
Des dels inicis de l’aventura humana, la història i relacions actuals no són res 
més que el resultat dels canvis anteriors, de les guerres i les victòries 
d’aleshores. 
 
Aquest treball pretén una aproximació més propera a un dels conflictes 
internacionals de més llarga durada, el qual, es troba congelat i aturat en un 
carreró sense sortida. 
Aquest treball intenta mostrar que, a pesar de les dificultats, els conflictes 
internacionals i humans, tenen sortida. 
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Agraïments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Pamela Urrutia, investigadora i especialista en els conflictes de l’Orient Mitjà 
de l’Escola de Cultura de Pau (Barcelona), per prestar-me el seu valuós temps. 
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“Two years ago, I stood before my own people and I said 

something that wasn’t easy for me to say.  I’m deeply 
attached to the Land of Israel.  I’m deeply attached to our 
ancestral homeland, but I said:  “There’s another people 

here.  We’ll have to have a division”.  I said, facing the 
Israeli people:  “I will accept a Palestinian state”.  Now, I 

say that President Abbas of the Palestinian Authority must 
do what I did two years ago.  He must face his people, the 

Palestinian people and say:  “I will accept the Jewish 
state”.  I think this is critical. I think this is critical for the 

achievement of peace, and I want to tell you why.  Because 
it’s not what you call Israel; it’s what Israel is.  (...) It’s the 

one and only state of the Jewish people”. 
 

Benjamin Netanyahu, primer ministre israelià. Discurs 
en la Càmera del President a Jerusalem, 23 de juny del 

2011 
 
 
 
 
 

"I believed then, and I believe now, that the Palestinian 
people deserve a state of their own. But what I also said is 

that a genuine peace can only be realized between the 
Israelis and the Palestinians themselves.... But the question 

isn’t the goal that we seek - the question is how do we 
reach that goal. And I am convinced that there is no short 
cut to the end of a conflict that has endured for decades”. 

 
Barack Obama, president dels Estats Units. Assemblea 

General de les Nacions Unides, 21 de setembre del 
2011 

 
 
 
 
 

“Palestinians celebrate Hope, while celebrating the birth of 
the Prince of Hope, because this positive sentiment has 

long been our way of life; the catalyst of our positive actions 
for development, prosperity, and freedom; Hope and sheer 
explains how despite the illegal Israeli acts of colonialism, 

aggression, and unilateralism, Palestinians continue to 
march forward believing that independence is eventual and 

inevitable”.  
 

Missatge de l’Organització per a l’Alliberació Palestina 
(OLP) des de Ramallah i Gaza. Desembre 2011 



 7 

1 L’essència de les portes: 
les arrels del conflicte 

 
El conflicte àrab- israelià és un conflicte que dura des del 1948, data de la 
proclamació de l’estat d’Israel. Després de 60 anys de conflicte, aquest ha 
arribat a un punt d’enquistament difícil de sortir-ne pel nombre il·limitat 
d’esdeveniments, accions i canvis en les dinàmiques internes, regionals i 
internacionals. A pesar de tot, els intents per establir la pau entre les dues 
societats mai han deixat d’existir des dels seus inicis, incloent una gran variable 
d’actors però tots, amb un únic objectiu: restablir la pau a l’Orient Mitjà. 
 
Així doncs, el conflicte es remunta per consens al 1948, any de la proclamació 
de l’Estat d’Israel. El genocidi perpetrat pels nazis en la Segona Guerra Mundial 
va facilitar que la ONU assignés el territori de Palestina com a nova llar de la 
nació, una àrea també reclamada pels sionistes, un moviment ideològic i polític 
impulsat per Theodor Herlz. Però la zona ja estava habitada pels palestins, fet 
que va provocar l’esclat del conflicte. 
La declaració del nou estat jueu va provocar l’inici de la Guerra de la 
Independència, tal i com la coneixen els israelians, o bé la Nakba o Catàstrofe, 
com la coneixen els palestins. Fins a 1949, data de l’Armistici de Rodes; es van 
registrar de 520 a 800.000 refugiats palestins i la conquesta de nous territoris 
per part d’Israel.   
A partir d’aquí s’han anat succeint diversos enfrontaments entre la població 
israeliana i palestina: la Guerra dels Sis Dies de 1967; la guerra del Yom Kippur 
que va començar al 1973 i al 1987 va començar la Primera Intifada que no 
acabar fins el 1991.  
Malgrat un interval de temps sense esclats armats, les polítiques israelianes 
d’ocupació i conquesta de territoris no van cessar fins que al 2000, la presència 
de l’israelià representant del Likud, Ariel Sharon, a la mesquita d’al- Aqsa va 
originar la Segona Intifada que es va allargar fins al 2003. Un any després, 
Israel començava a construir el Mur argumentant motius de seguretat malgrat 
la denúncia per part de la Comunitat Internacional.  
Finalment, cal destacar les eleccions palestines de 2006 que van donar la 
victòria al partit islamista de Hamàs que, al no reconèixer l’Estat d’Israel ha 
contraatacat l’ocupació, fins a dia d’avui, amb bombes i atemptats suïcides a 
l’Estat veí.  
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2 Portes que es tanquen. 
La gènesi del conflicte, els factors 
i les seves causes 

 
Tot conflicte succeeix per diversos factors en un àmbit concret i es desenvolupa 
en diverses àrees del seu entorn. En aquest cas, el conflicte Israel- Palestina 
no només es produeix en un nivell bilateral sinó que el conflicte també s’estén 
dins dels Territoris Ocupats de manera paral·lela i també a nivell internacional 
degut a la nombrosa implicació de diversos actors.  
 
Els Territoris Ocupats viuen una situació de conflicte polític i d’autogovern 
paral·lel a l’enfrontament que tenen amb els seu veí. L’ascens a la cúpula 
política de Hamàs a la Franja de Gaza en les eleccions del 2006 ha fet que 
s’obri un front entre aquesta organització, considerada com a grup terrorista per 
Estats Units i la Unió Europea, i Fatah, la força política predominant al territori 
de Cisjordània. Ambdós grups lluiten pel control polític del territori palestí –
format per Gaza i Cisjordània- i el dels cossos de seguretat. Malauradament, 
les ambicions de poder no només es limiten al propi territori sinó que 
transcendeixen a les relacions bilaterals que cal mantenir amb Israel. Hamàs 
defensa una política més agressiva davant l’ocupació israeliana mentre que 
Fatah advoca pel pacifisme i la negociació amb el país jueu.  
 
Si mantenim el focus d’atenció en els països principals involucrats, cal destacar 
les causes territorials i de seguretat. Palestina clama per convertir-se en un 
Estat en base a les fronteres de 1967 mentre que, Israel s’ha mostrat diverses 
vegades procliu a conversar la limitació de les fronteres a canvi d’una garantia 
de seguretat. El govern jueu és sensible en aquest aspecte ja que té la 
percepció que pot ésser atacat en qualsevol moment. A més, Israel desconfia 
de Hamàs i dels propis palestins que, al llarg de la història, han protagonitzat 
diversos atemptats suïcides que han suposat la mort de milers de jueus.  
 
Referir-nos a jueus i palestins no és del tot incorrecte ja que en aquest conflicte 
s’hi amaga també un problema de recerca d’identitat, ideologia i nacionalisme. 
Ambdós actors també lluiten per la supervivència de les seves respectives 
nacions, cultura i identitat. Aquest punt ho exemplifica la situació que viuen els 
àrabs residents a Jerusalem Oest, la part de la ciutat conquistada per Israel. 
Diversos informes asseguren el forçament d’una judaïtzació de la població àrab 
de l’àrea a canvi d’adquirir una millor qualitat de vida. En aquest punt també s’hi 
integra la influència d’ambdues religions en la seva vessant més extremista. El 
nacionalisme àrab –representat per la Lliga Àrab- lluita per la unió dels pobles 
àrabs i la protecció i accés als seus llocs sants, objectius impedits per 
l’ocupació i desmembrament constant d’Israel. Aquesta unió és un tret distintiu i  
important per a la cultura de la zona tal i com es va exemplificar en la firma del 
Tractat de Pau entre Israel i Egipte. La Lliga va percebre aquest acord com una 
traïció per haver fet prevaldre els interessos egipcis per sobre dels interessos 
dels àrabs, la qual cosa es va traduir en un aïllament del país nord- africà.  
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Per altra banda, el nombre de sionistes1 va creixent cada vegada més i no 
només entre la població israeliana, sinó també “dins del sistema parlamentari”, 
com apunta Pascal Boniface. Així, el primer Ministre, Benjamin Netanyahu, es 
veu sotmès a les pressions de grups polítics sionistes presents en la Knesset –
el Parlament israelià- els quals influeixen en les relacions bilaterals amb 
Palestina.   
 
El conflicte, a més, ha modificat i condicionat les societats que formen les dues 
nacions, la qual cosa fa parlar d’un conflicte col·lectiu i grupal. Els israelians 
s’han vist sotmesos a una constant propaganda en contra del país veí que se’l 
ha titllat de terrorista mentre s’enalteix, al mateix temps, el propi. Així, viuen en 
una cultura de la por, especialment els colons situats en assentaments pròxims 
a àrees palestines o dins d’elles, com és el cas de la ciutat d’Hebrón que està 
dividida segons la ètnia i religió de la població2.  
La població palestina de la zona de Cisjordània, en canvi, viu sota condicions 
de restricció de moviments entre ciutats, controls diaris –anomenats 
checkpoints-, destrucció de les seves cases per nous assentaments de colons 
o per la construcció del Mur i tenen un dels majors índex d’atur del món, ja que 
la partició del territori impedeix qualsevol desenvolupament econòmic. A més, 
Israel ha imposat restriccions a serveis bàsics com l’aigua, el menjar i la sanitat; 
la qual cosa els fa dependents de l’ajuda humanitària. La situació, inclús, és 
pitjor a la Franja de Gaza, a on els palestins que viuen a la zona pateixen un 
bloqueig pràcticament total per part d’Israel –d’aquí el passat cas de la flotilla 
humanitària del vaixell turc Mavi Marmara-. En conjunt, les mesures provoquen 
que més del 80% dels palestins visquin sota la línia de la pobresa. 
 
També hem de tenir en compte les causes regionals que han nascut 
contagiades del conflicte. Aquesta és la situació que el Líban i Síria mantenen 
amb Israel i Palestina. D’entrada, el primer simpatitza no només amb la causa 
palestina sinó també amb Hamàs ja que dins del país s’hi ha desenvolupat 
diversos moviments islamistes molt similars al palestí. Pel que fa a Síria, 
Damasc manté un conflicte congelat amb Israel –diversos analistes afirmen que 
és poc probable que ambdós països tornin a enfrontar-se- degut a la conquesta 
israeliana de 1.200 quilòmetres dels Alts del Golan –ubicats en un altiplà 
fronterer amb Síria, Líban, Jordània i Israel-, una zona molt rica en recursos 
hidràulics. Les parts ocupades d’aquest altiplà són la unitat administrativa de 
Qunaytra (Síria) i les Granges de Sheeba (reclamades per Líban). A més, cal 
destacar la implicació dels dos països àrabs –i també el paper de Jordània- per 
haver acollit al llarg dels anys els milions de refugiats palestins que van fugir de 
les successives guerres amb Israel.  
 
Finalment, en ser un procés conflictiu que a dia d’avui encara continua, la 
Comunitat Internacional s’ha vist obligada a intervenir de diverses maneres; ja 
sigui imposant converses com oferint una actuació humanitària en els Territoris 

                                                 
1 Jabotinsky, Vladimir; El Mur de Ferro: “Un home no es pot assimilar a un poble que té la sang diferent 
de la seva. Per assimilar-se, hauria de canviar el seu cos, hauria de transformar-se en un d'ells per la seva 
sang. No hi pot haver assimilació. Mai no deixarem fer coses tal com casaments mixtos per que la 
preservació de la nostra integritat nacional és impossible si no és mantenint la puresa de la raça i per això 
haurem de tenir aquest territori on el nostre poble constituirà la població racialment pura”. 
2 Veure Annex 1 i 2.  
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Ocupats. La falta de compromís de les parts, el fracàs de les diverses 
negociacions i el suport incondicional d’Estats Units a Israel han fet que tan 
Nacions Unides, com la ONU i la Unió Europea mantinguin un front obert amb 
aquests dos territoris.  
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3 Portes trencades, les conseqüències: 
dècades d’enfrontaments 

 
Les conseqüències del conflicte han estat nombroses i variades al llarg dels 
més de 60 anys en els que s’ha desenvolupat.  
 
Israel: fundador de l’anomenat nou apartheid 
Israel ha esdevingut amb els anys un país punter en molts aspectes: 
tecnològics, econòmics, d’investigació i inclús democràtics. Però també ho ha 
estat com a creador d’un nou terme que la ONU ha batejat com a nou 
apartheid. 
 

1. Ocupació: Degut a la inseguretat en la que viu, una de les mesures que 
realitza Israel és l’ocupació indiscriminada de terres. En aquest sentit, 
els exemples els trobem en l’expropiació de terres agrícoles palestines, 
la demolició i crema de cases palestines, construcció d’assentaments3 i 
importació de colons jueus i apropiació de terres pertanyents a altres 
països.  
 

2. Vulneració dels Drets Humans: potser una de les causes més visibles de 
les polítiques israelianes exemplificades amb la restricció de llibertat de 
moviments4 –el Mur5, els controls o checkpoints i els permisos-, divisió 
de les àrees en zones A, B i C; restricció a l’accés a les necessitats 
bàsiques –embargament de materials mèdics, alimentaris, hidràulics i 
energètics-, vulneració al dret d’una vida digna –camps de refugiats dins 
dels Territoris Ocupats, desplaçaments de la població convertida en 
refugiada-, entre moltes d’altres acompanyades d’una forta propaganda 
dels mitjans de comunicació israelians. 
 

3. Guerres i conquestes: Israel es manté en una constant actitud d’alerta a 
partir de la qual, fa que amb qualsevol incident respongui amb l’exèrcit i 
les armes. Exemples d’aquesta actitud bel·ligerant són l’atac aeri a la 
franja de Gaza el passat 30 de desembre, atacs a vaixells humanitaris, i 
les guerres històriques de la Independència o Nakba, el Yom Kippur i la 
Guerra dels Sis Dies sense comptar les guerres amb Síria i Egipte. 
 

 
Palestina: l’autor de la guerra de les pedres 
Per la seva banda, els palestins han reaccionat amb fúria i indignació davant 
els actes comesos pels israelians, essent la Primera i la Segona Intifada, els 
millors exemples. 
 

1. Odi: les contínues polítiques de repressió israelianes han desenvolupat 
un sentiment d’odi dels palestins cap als israelians que els pot fer arribar 
a entendre i permetre els atacs de Hamàs.  

                                                 
3 Veure Annex 3 
4 Veure Annex 4 
5 Veure Annex 5 
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2. Guerres: els palestins i, especialment, Hamàs, també han mantingut una 
actitud bel·ligerant que s’ha vist transformada en atacs contra Israel amb 
míssils, atemptats suïcides i la Primera i la Segona Intifada.  

 
3. Mobilització de la societat: l’ocupació israeliana ha promogut una forta 

mobilització de la societat més encarada a dirigir accions de resistència 
pacífica contra la ocupació. Exemples d’aquest són les manifestacions 
que es fan diàriament cada divendres a Hebron.  
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4 Tres portes. Les peces del joc d’escacs 
 
El conflicte entre Israel i Palestina és present des de fa tants anys que s’ha 
acabat estenent fora de les fronteres pròpies d’un conflicte bilateral i intern. Així 
doncs, els actors que intervenen en el conflicte els trobem dividits en tres 
escales segons els interessos i demandes. 
 
Actors a nivell intern 
 

1. Israel té un conflicte amb Palestina a nivell d’identitat i etnicitat. Reclama 
la totalitat del territori de la Palestina històrica com a àrea designada per 
als jueus, “el poble escollit”. Amb una creixent expansió d’una ideologia 
sionista dins del territori, Israel vol l’àrea perquè la considera legítima. 
Per altra banda, el record del genocidi jueu en el marc de la Segona 
Guerra Mundial fa desconfiar a la potència de la població àrab a qui veu, 
actualment, com a bressol del terrorisme islàmic. Així doncs, el factor 
ètnic, i també econòmic, motiva a Israel a procedir amb mesures que 
pressionen a la població palestina per a que abandoni el territori en 
forma d’ocupacions, assentaments, demolicions de cases, 
empresonaments, monopoli dels recursos econòmics, conflictes armats i 
altres violacions dels Drets Humans. 

 
2. Palestina ha anat guanyant interessos específics amb el pas del temps 

els quals no surten d’un possible benefici del conflicte sinó la recerca 
d’una recompensa pels anys soferts. Així doncs, els palestins es neguen 
a renunciar al retorn dels més de 4 milions de refugiats, l’establiment de 
les fronteres anteriors a 1967, la capitalitat de Jerusalem, el retorn dels 
presoners palestins i l’expulsió de les colònies i assentaments jueus dels 
seus territoris. A pesar de que potser Palestina no mostra un interès 
directe en el conflicte amb Israel, sí que es veu immersa en un 
pròpiament intern regit per ambicions de poder, territorials i diferències 
ideològiques i polítiques. 
 

a. Hamàs (Brigades Ezzedin al Qassam) i la Franja de Gaza. Hamàs 
és el partit polític confessional de la Brigada armada Ezzedin al 
Qassam que governa a la Franja de Gaza des de 2006. La 
formació política es troba directament involucrada en un conflicte 
intern palestí que divideix el territori en dues parts i, per tant, 
debilita la força negociadora palestina davant Israel. Hamàs està 
en permanent conflicte amb Fatah ja que lluita per aconseguir el 
poder polític i el control dels cossos de seguretat de tot Palestina. 
A més, manté amb Fatah una línia molt diferenciada respecte a la 
solució del conflicte. Per la seva banda, Hamàs no reconeixerà 
Israel fins que aquest no reconegui l’Estat Palestí –per tant, 
constituït- dins les fronteres del 67, de la mateixa manera que 
espera que Israel reconegui el dret de retorn dels refugiats i fins 
que això no passi, el partit confia en la via violenta com l’única 
eficaç per combatre l’ocupació israeliana. A més, cal tenir en 
compte que Hamàs està considerat un partit terrorista per Israel, 
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Estats Units i la Unió Europea amb el qual Israel es nega a 
negociar i reconèixer com a autoritat capaç de representar els 
interessos dels palestins. Malgrat tot això, Hamàs es percebut per 
la població, a diferència de Fatah, com l’única formació que 
defensa els interessos reals de Palestina i els palestins. 
 

b. Fatah (Brigades dels Màrtirs d’al- Aqsa) i Cisjordània. Fatah, 
actualment representat per Mahmoud Abbas és la formació 
política laica líder a Cisjordània que s’encarrega d’administrar el 
territori. A més, també és el líder de l’Autoritat Nacional Palestina 
(ANP), l’autoritat que gestiona el territori en tot tipus de temes. 
Fatah està enfrontat amb la formació de Hamàs per divergència 
d’interessos a la solució del conflicte i per la mútua lluita pel 
control polític de Gaza i Cisjordània així com dels cossos de 
seguretat. Tot i apostar per la via pacífica i les converses amb 
Israel, Abbas sofreix un greu descrèdit entre la població de 
Cisjordània: ha estat acusat de corrupció i de figura dèbil davant 
les demandes intransigents dels israelians. A més, es percep com 
un líder poc capaç de gestionar un país on la situació de la 
població amb prou feines ha millorat.  

 
Actors a nivell regional 
 

3. Síria. Israel manté un conflicte amb Síria de caràcter territorial i de 
recursos, especialment hidràulics. Dins les fronteres sirianes, es troben 
els Alts del Golan que proporcionen al país israelià una de les reserves 
d’aigües més importants. Israel manté una base militar en les Granges 
de Sheeba (Alts del Golan) des d’on ha monopolitzat el recurs hidràulic 
que ell mateix administra pels territoris israelià i palestí.   

 
4. Líban. Israel manté un conflicte també de dècades amb el Líban per 

temes territorials, polítics i especialment els darrers anys, ideològic. 
Israel va ocupar militarment part del sud del Líban per temes 
geoestratègics però, malgrat això, a Israel li interessa mantenir les 
fronteres assegurades i expandir-se per temes de seguretat davant del 
país àrab. Va ser al Líban on la Resistència Islàmica, el braç armat de 
Hezbollah, va néixer. Aquesta milícia xií té com a objectius principals la 
destrucció d’Israel, el reconeixement de Palestina, l’alliberament de 
Jerusalem i l’alliberament dels presos libis a Israel. Aquesta amenaça 
constant i la lluita contra el terrorisme motiva al país jueu a mantenir les 
fronteres actuals militaritzades i un intent d’expandir-se i debilitar el 
règim de Hezbollah.   
 

5. Lliga Àrab. La Lliga Àrab o la Lliga d’Estats Àrabs ha mirat sempre el 
conflicte entre Israel i Palestina des de la distància tot i posicionar-se 
públicament a favor de trobar una solució al conflicte i en la creació d’un 
Estat Palestí independent. La Lliga és una organització de caire cultural 
que agrupa a la majoria dels membres àrabs. La proclamació de l’Estat 
d’Israel al 48 dins del territori de la Palestina històrica va suposar un punt 
d’inflexió en la regió i posada en perill la sobirania i el principi de la pàtria 
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àrab, ambdós termes inclosos en la carta fundacional. Des d’aleshores, 
el conjunt de països ha mostrat públicament el seu recel a Israel i als 
conflictes armats en els quals ha participat ja que suposa un perill per als 
països de la regió. A més, en una entrevista del diari El País el 2006 a 
l’aleshores secretari general de la Lliga Àrab, Amr Mussa; els membres 
integrants creuen que el “perill seriós i crònic d’aquesta regió ve de 
l’ocupació israeliana de Palestina i de la política irresponsable i 
agressiva de Sharon (...). Tot el món sap que Israel emmagatzema 
nombroses armes de destrucció massiva (...). A Israel se li permet 
desobeir una vegada i una altra al Consell de Seguretat. Aquesta 
situació és molt greu perquè permet a Israel tenir mà ample per fer el 
que vulgui, per esclafar els palestins i desafiar la resta del món”6.  
 

6. Egipte. El país dels faraons ha estat, històricament i des de l’acord de 
pau després del conflicte arrel de la nacionalització del canal de Suez 
l’any 1967, un país a qui tenir en compte en matèria de fronteres, 
recursos i suport logístic per ambdues proximitats a la sortida del Mar 
Roig. Tot i mantenir fins ara una relació cordial, Israel es troba amb la 
incertesa dels propers dies després de la Primavera Àrab ja que no 
arriba a veure quin tipus de relació voldrà mantenir el nou règim egipci i, 
per tant, si les relacions empitjoraran o bé milloraran.   

 
Actors a nivell internacional 
 

7. Estats Units. La posició dels Estats Units, a pesar d’haver passat per 
diversos presidents al llarg del conflicte de l’Orient Mitjà, no ha canviat 
massa amb Barack Obama ja que el president segueix apostant per la 
resolució del conflicte. Malgrat això i el distanciament i les relacions 
fredes que hi ha actualment entre Obama i Netanyahu, no impedeix a la 
potència nord- americana defensar els interessos dels israelians ja que 
tal i com afirma William R. Polk, quan Netanyahu va assistir al Congrés 
dels Estats Units, el passat 2011, “va demostrar que tenia més suport 
que el propi president”, en part, pel rellevant paper de la comunitat jueva 
en aspectes nord- americans de destacable importància. L’interès dels 
EU en donar suport a Israel i mantenir certa tensió en la regió és, també, 
una raó geoestratègica. Amb Israel com a aliat, una de les potències 
econòmiques més importants del món s’assegura un enclavament 
occidental al mig d’una regió musulmana a on hi queda a prop països 
com Iran, Iraq, Síria i el Líban.  
 

8. Organització de les Nacions Unides (ONU). Les Nacions Unides no 
mostren cap tipus d’interès més enllà de l’establiment de pau del 
conflicte basat en un Full de Ruta redactat el 20037. El Full de Ruta de la 
ONU contempla, entre altres, les resolucions 242, 338 i 1397 
esmentades en anteriors capítols. A més, també aborda la necessitat de 

                                                 
6 Diari El País, “Amr Mussa: Israel también debería ser despojado de sus armas de destrucción masiva” 
7 Fulls de Ruta 
http://unispal.un.org/unispal.nsf/f3059c4183c2cc2b85256d33006f5b4b/6129b9c832fe59ab85256d43004d
87fa?OpenDocument  

http://unispal.un.org/unispal.nsf/f3059c4183c2cc2b85256d33006f5b4b/6129b9c832fe59ab85256d43004d87fa?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/f3059c4183c2cc2b85256d33006f5b4b/6129b9c832fe59ab85256d43004d87fa?OpenDocument


 16 

solucionar aspectes com el tema dels recursos, el territori, els refugiats 
palestins i la creació de dos estats independents. Però la falta de 
concreció en el redactat provoca la lliure interpretació d’Israel i el seu 
conseqüent benefici del dubte en aquests temes.   
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5 Múltiples portes obertes que es 
tanquen o conflicte de dècades: 
intents de resolució i acords de pau.  

 
Varis intents han intentat posar pau a un conflicte que es desenvolupa des de 
finals del segle XIX o principis del XX, segons diversos autors. 
Diferents resolucions, acords i negociacions s’han produït en unes dècades 
marcades pel rerefons de la guerra i les massacres, la qual cosa ha fet que, 
malgrat seguir la línia procedimental adequada, els acords s’han vist frustrats 
per diverses raons, algunes de les quals, no deixen de repetir-se al llarg de la 
història del conflicte.  
 
Resolució 2428  
Quan: 1967, poc desprès de la Guerra dels Sis Dies9.  
Interventors en l’acord i/o negociació: Consell de Seguretat de l’Organització 
de les Nacions Unides. Incorporada en el capítol VI de la Carta de Nacions 
Unides. 
Negociació dels elements: s’incorpora el principi de “pau per territoris” 
emfatitzant, d’aquesta manera, que Israel no pot annexar territoris per pròpia 
voluntat i que l’establiment de la pau és necessari. A més, s’introdueix la 
necessitat de buscar una solució al tema dels refugiats. 
Conseqüències: degut a l’ambigüitat del redactat. El text en anglès diu que 
Israel ha de replegar-se de territoris –“from territories”- i no dels territoris, de 
manera que no calia replegar-se de tots els territoris ocupats, tal i com va 
afirmar en aquell moment Israel. 
 
Resolució 33810 
Quan: 1973, en el marc de la Guerra del Yom Kippur11. 
Interventors en l’acord i/o negociació: Consell de Seguretat de l’Organització 
de les Nacions Unides. 
Negociació dels elements: El Consell de Seguretat fa una crida a la 
implementació de l’anterior resolució 242 en la seva totalitat. 
Conseqüències: La resolució 338, tot i reiterar la necessitat d’establir la pau a 
la zona i d’implementar l’anterior resolució aprovada, no fou un èxit pels 
mateixos motius que l’anterior.  
 
Acords de Camp David12 
Quan: Setembre de 1978. 
Interventors en l’acord i/o negociació: l’aleshores president nord- americà, 
Jimmy Carter, va promoure les conversacions entre representants d’Egipte i 
Israel. 

                                                 
8 RES 242 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/242%281967%29  
9 Israel es va enfrontar contra Egipte, Jordània i Síria.  
10 RES 338 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/338%281973%29  
11 Israel s’enfronta contra Egipte i Síria. 
12 Acord http://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/campdavid/accords.phtml  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/242%281967%29
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/338%281973%29
http://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/campdavid/accords.phtml
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Negociació dels elements: Els acords de Camp David (Washington) estan 
formats per un acord que aborda el tema del conflicte en l’Orient Mitjà i un 
segon que aborda el conflicte entre Egipte i Israel. El primer, doncs, és un 
acord que busca l’establiment de la pau en la zona àrab- israeliana. L’acord 
demana la implementació de les resolucions 242 i 338 en la seva totalitat i l’inici 
d’unes negociacions entre Egipte, Israel, Jordània i representants palestins per 
abordar el tema del conflicte. Les negociacions, que s’havien de dut a terme en 
un termini de cinc anys, havien de donar temps per a desenvolupar una 
autoritat governamental a Gaza i Cisjordània i de buscar un estatus final als dos 
estats. 
Conseqüències: Israel va sortir enfortit del pacte amb Egipte ja que d’aquesta 
manera s’assegurava una de les fronteres que fins al moment li havien 
ocasionat molts problemes. A més, es va beneficiar de l’aïllament d’Egipte per 
part de la resta de països àrabs que van veure la firma d’aquest acord com una 
traïció. Segons els últims, Egipte havia violat un dels principis de la identitat 
supranacional àrab (havia fet prevaldre els seus interessos per sobre dels 
països en el seu conjunt) i havia firmat un acord de pau entre Palestina i Israel 
sense comptat amb cap representant palestí.  
 
Conferència de Madrid13 
Quan: S’inicien el 31 d’octubre de 1991 desprès del desenvolupament de la 
primera Intifada (1987) i la Guerra del Golf (1991) i s’allarguen fins el 1994. 
Interventors en l’acord i/o negociació: Negociacions sota l’observació de 
l’aleshores president nord- americà, George W. Bush, i el seu homòleg de la 
URSS, Mikhail Gorbachov. Els participants directes de les negociacions van ser 
Israel, Síria, Líban, Jordània i un grup d’intel·lectuals dels territoris ocupats en 
representació palestina. 
Negociació dels elements: La conferència de Madrid va establir dues línies 
d’actuació. D’una banda bilateral i, per l’altre, multilateral. Pel que fa a les 
negociacions bilaterals, es buscava, en la ronda de converses, signar tractats 
de pau. Pel que fa als acords de caràcter multilateral, es buscava l’acord en 
diversos temes de caràcter regional i per part de tots els actors per tal de 
millorar la regió de l’Orient Mitjà. 
Conseqüències: Les converses més significatives de l’iniciativa de Madrid van 
ser les de caràcter bilateral, entre les quals, l’única que va ser fructífera va ser 
el tractat de pau signat entre Israel i Jordània al 1994. Síria i Líban no van 
firmar cap acord per divergències en les fronteres mentre que Israel 
assegurava que no es firmava perquè ambdós països es negaven a reconèixer 
l’existència de l’Estat d’Israel. Pel que fa les converses amb els palestins 
tampoc van prosperar ja que mentre Israel oferia la possibilitat d’una 
autonomia, Palestina insistia en la creació d’un estat palestí.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Conferència 
http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1999/10/El+Marco+de+la+Conferencia+de+Ma
drid.htm  

http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1999/10/El+Marco+de+la+Conferencia+de+Madrid.htm
http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1999/10/El+Marco+de+la+Conferencia+de+Madrid.htm
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Acord d’Oslo I (DOP)14 
Quan: gener de 1993, en paral·lel i en secret a les negociacions promogudes 
per la Conferència de Madrid.  
Interventors en l’acord i/o negociació: En una primera instància hi van 
participar els acadèmics israelians Fair Heirschfeld i Rond Pundak i per la part 
palestina, Abu Ala i dos dels seus ajudants en representació de l’Organització 
per a l’Alliberació de Palestina (OLP) controlats pels facilitadors noruecs Terie 
Larsen, Mona Juul i el viceministre d’Exteriors, Jan Egeland. Més tard, es van 
incorporar a les negociacions el primer ministre israelià, Yitzhak Rabin, i el seu 
ministre d’Exteriors, Shimon Peres i per la banda palestina el líder de la OLP, 
Yasser Arafat. Finalment, quan les converses estaven estancades, Johan 
Jorgen Holst, nou ministre de Relacions Exteriors noruec, va assumir el 
lideratge.    
Negociació dels elements: l’Acord d’Oslo es va desenvolupar en dues línies: 
per una banda el reconeixement mutu de les parts i, per l’altre, a l’elaboració 
d’una Declaració de Principis que més que un acord va ser més aviat una 
agenda de negociacions i actuacions a portar a terme. Aquesta última pretenia 
establir un consens per tal de posar fi al conflicte; crear una autoritat 
governamental de caràcter interí a Gaza i Cisjordània –i, per tant, la celebració 
d’eleccions- i una força policial palestina; aconseguir un progressiu 
replegament de les tropes israelianes en els territoris ocupats de la Franja de 
Gaza i Jericó i establir un acord permanent sobre les bases de les resolucions 
242 i 338, entre altres temes de caràcter general. Pel que fa als assumptes 
claus del conflicte –capitalitat de Jerusalem, refugiats palestins, assentaments i 
colònies jueves, temes de seguretat, fronteres i relacions amb els països 
veïnals- Oslo va acordar que es realitzaria la ronda de negociacions més 
endavant.  
Conseqüències: hi ha un ampli consens en admetre que els acords d’Oslo I 
van suposar un fet històric per què es tractava del primer compromís entre les 
parts directament implicades en el conflicte, així com l’establiment definitiu de la 
Palestina històrica que, en teoria, posava fi a les disputes sobre qui era l’amo 
legítim del territori. A més, el reconeixement per part d’Israel de l’existència de 
l’OLP solucionava les disputes que el país mantenia amb la resta de països 
àrabs i, conseqüentment, facilitava l’obertura de noves relacions diplomàtiques. 
Part de la població tan àrab com israeliana també van mostrar la seva 
acceptació a Oslo: el 65% de la població, entre palestins i israelians, es va 
mostrar favorable a l’acord ja que els primers creien que Oslo facilitaria la fi de 
l’ocupació jueva mentre que els segons esperaven la fi de la violència amb els 
palestins. Malgrat tot, diversos sectors també s’hi van mostrar en contra i van 
llançar dures crítiques al procés. Jordània, Líbia i Síria, especialment, es van 
mostrar decebuts per haver dut a terme un procés bilateral sense tenir en 
compte les seves opinions per a coordinar les negociacions. Hamàs i la Jihad 
Islàmica palestines es van mostrar en contra de l’acord per considerar que 
Arafat havia renunciat a un dels temes claus pels palestins (el territori de la 
Palestina històrica) i per reconèixer l’Estat israelià. La seva contraposició els va 
portat a cometre varis atemptats suïcides en territori israelià. A més, branques 
dins de la OLP com el Front Popular per a l’Alliberació de Palestina (FPLP) i el 
Front Democràtic per a l’Alliberació de Palestina (FDLP) van acusar a Arafat de 
                                                 
14 Acord en versió israeliana 
http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1993/9/Declaracion%20de%20Principios  

http://www.mfa.gov.il/MFAES/MFAArchive/1990_1999/1993/9/Declaracion%20de%20Principios
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fer un mal acord per ambicions de poder. Per la banda israeliana, Rabin també 
va ser durament criticat. El Likud el va acusar d’abandonar els ideals del “Gran 
Israel”, d’abandonar els colons instal·lats des de principis de la dècada dels 
noranta i de trencar el pacte que refusava qualsevol tipus de negociació amb la 
OLP. A més, l’exèrcit es va sentir marginat de les negociacions pel fet de no 
haver estat consultat en temes de seguretat. Finalment, la poca definició dels 
articles dels processos d’implementació de les mesures acordades tampoc va 
facilitar el desenvolupament de l’acord.  
En definitiva, Oslo I no va servir per gaire més que per assentar les bases de la 
situació actual.  
 
Acords d’Oslo II 
(també conegut com Acord Interí, de Segona Fase o de Taba) 
Quan: 28 de setembre de 1995 
Interventors en l’acord i/o negociació: El primer ministre israelià, Yitzhak 
Rabin, i el màxim representant de l’OLP, Yasser Arafat, es van tornar a reunir a 
Estats Units.  
Negociació dels elements: els principals eixos de la línia de negociació de 
l’Acord d’Oslo II va ser el replegament de les forces militars israelianes i 
l’administració dels territoris ocupats. Aquest últim punt va establir la divisió 
dels territoris ocupats en zona A, B i C15; situació del conflicte actual.  
Conseqüències: la firma de l’acord va incrementar la tensió entre els sectors 
que ja s’havien oposat a l’anterior acord d’Oslo provocant un augment de la 
violència i el magnicidi de Rabin el novembre de 1995 per un extremista jueu. A 
més, malgrat Peres va iniciar la implementació dels acords, la seva derrota 
electoral poc desprès davant d’un dels membres del Likud, Benjamin 
Netanyahu, va ajudar que aquest últim frenés el procés. A pesar de tot, la 
tàctica de Netanyahu de frenar al màxim els acords establerts a Oslo, la 
violència al terreny va fer que finalment acceptés a una altra ronda de 
negociacions –pressionat per Estats Units- amb Arafat en els anomenats 
Acords de Wye River. Aquests establien el replegament militar israelià i el 
control i garanties de seguretat palestines. L’acord només es va complir 
parcialment amb el traspàs d’un 9,1% de terres de Cisjordània a Palestina. Un 
cop fet això, Netanyahu es va negar a seguir implementant les mesures 
establertes i va convocar eleccions, en les quals va perdre davant del líder del 
partit laborista, Ehud Barak.    
 
Acords de Camp David II16 
Quan: 11 de juliol del 2000 
Interventors en l’acord i/o negociació: el president nord- americà, Bill 
Clinton, va pressionar per dur a terme una reunió trilateral amb el nou primer 
ministre israelià, Ehud Barak, i el representant de la OLP, Yasser Arafat. 
Negociació dels elements: per la banda palestina, els elements a negociar 
que es van posar sobre la taula era la creació d’un Estat palestí independent 

                                                 
15 Zona A: (3% de Cisjordània) zona sota exclusiu control palestí. Zona B: (24% de Cisjordània) zona 
sota control administratiu palestí i militar israelià. Zona C: (74% de Cisjordània) zona sota exclusiu 
control israelià 
16 Acord en versió israeliana 
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2000/7/Trilateral+Statement+on+the+Middle+East
+Peace+Summ.htm  

http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2000/7/Trilateral+Statement+on+the+Middle+East+Peace+Summ.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2000/7/Trilateral+Statement+on+the+Middle+East+Peace+Summ.htm
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amb Jerusalem Est com a capital, l’establiment de les fronteres anteriors a 
1967 i que Israel reconegués el dret de retorn dels refugiats. A canvi, oferien 
als israelians drets sobre el barri jueu de la Ciutat Vella de Jerusalem. Per la 
part israeliana, en canvi, es concedia la major part de Cisjordània i del desert 
del Neguév sota control palestí a canvi que els majors assentaments de colons 
pròxims a la Línia Verda fossin annexionats per Israel. A canvi, els israelians 
mantindrien el control d’un 20% del territori –primer annexarien un 10% i la 
resta es quedaria sota ocupació militar israeliana durant 20 anys-. Pel que fa al 
tema dels refugiats, Barak es va negar a reconèixer cap tipus de responsabilitat 
moral o legal, a canvi; oferia una compensació de caràcter internacional i un 
possible retorn de 500 persones a l’any en concepte de reunificació familiar. Pel 
que fa a Jerusalem, Barak es volia quedar amb Jerusalem Oest i la major part 
de la zona est mentre que permetria que vigilants musulmans fessin guàrdia en 
els llocs emblemàtics per a l’Islam.  
Conseqüències: ambdues postures no van arribar a un acord, especialment 
perquè Barak va presentar l’acord en forma d’ultimàtum, de manera que una 
vegada firmat, els palestins no poguessin presentar al·legacions. Per als 
israelians, les propostes eren el màxim que podien oferir mentre que per als 
palestins significava només el mínim. A més, Arafat rebia molta pressió per part 
de la resta de països àrabs perquè aquest acord significava renunciar els drets 
dels musulmans en els llocs sagrats de Jerusalem. Finalment, Arafat es va 
negar a firmar el tractat i va ser acusat com el culpable d’interrompre el procés 
de pau per Clinton i Barak. Dos mesos després, esclatava la Segons Intifada.  
 
Paràmetres Clinton i Conversacions de Taba 
Quan: Desembre del 2000 - gener del 2001, entre Washington i Egipte 
Interventors en l’acord i/o negociació: el president nord- americà, Bill 
Clinton, va pressionar per dur a terme una reunió trilateral amb el primer 
ministre israelià, Ehud Barak, i el representant de a OLP, Yasser Arafat. 
Negociació dels elements: Clinton va presentar un nou acord que introduïa 
una nova fórmula de consens: un intercanvi en termes de refugiats per 
Jerusalem. El que proposava Clinton era el següent: creació d’un estat palestí 
entre el 94 i el 96% de Cisjordània (a més de Gaza) on Israel hauria de cedir 
entre un 1 i un 3% dels territoris ocupats; manteniment de la seguretat entre els 
dos estats a través de la instal·lació d’una presència internacional que 
supervisés la implementació dels acords i les fronteres, facilitant, d’aquesta 
manera, el replegament d’Israel. L’Estat Palestí hauria de ser no militaritzat –
d’aquesta manera, Palestina tenia cert nivell armamentístic i per a Israel seria 
desmilitaritzat- i pel que fa a Jerusalem, Clinton va proposar la divisió de la 
ciutat sota la lògica que les parts àrabs romandrien sota administració palestina 
i les parts jueves sota administració israeliana. Pel que fa a llocs sants, es 
proposava una divisió vertical de la muntanya del Temple/ Haram al- Sharif i pel 
tema dels refugiats, Clinton assegurava que Israel estava preparat per assumir 
els danys causats durant la guerra del 48 així que era necessari el retorn i la 
compensació dels refugiats a un Estat palestí en comptes de retornar a Israel. 
Conseqüències: els Paràmetres Clinton van ser acceptats per ambdues parts i 
es van usar com a base de les noves negociacions a Taba el gener del 2001. 
Cal destacar l’atmosfera positiva per a les negociacions i la predisposició de les 
dues parts per a discutir els temes que requerien de solució. Malgrat tot, les 
diferents interpretacions d’alguns articles dels Paràmetres sobre Jerusalem, la 
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sobirania de l’Estat Palestí, els refugiats i la seguretat, però sobretot, la falta de 
temps; van fer que les converses no prosperessin gaire més. Finalment, 
qualsevol intent de procés de pau es va estancar per l’elecció del dretà israelià 
Ariel Sharon en les eleccions del mateix any i per l’atemptat de les Torres 
Bessones; fet que Sharon va aprofitar per aproximar-se a Estats Units usant el 
diàleg de “lluita contra el terrorisme”, titllant a Arafat com el “Bin Laden” d’Israel.    
 
Fulls de ruta 
Quan: 30 d’abril del 2003 
Interventors en l’acord i/o negociació: Quartet per a l’Orient Mitjà (ONU, 
Estats Units, Unió Europea i Rússia) amb una limitació del paper nord-americà 
per tal de repartir el pes de la mediació.  
Negociació dels elements: els Fulls de Ruta tenien com a base les 
resolucions 242, 338 i la 139717 i es dividien en tres fases. La primera consistia 
en acabar amb la violència, desenvolupar un seguit de reformes institucionals i 
que Israel havia de suspendre tota activitat relacionada amb la construcció de 
colònies, replegar-se dels territoris ocupats i ajudar a la normalització de la vida 
dels palestins. La segona fase es basava en la creació d’un Estat palestí 
independent i el seu reconeixement internacional. Finalment, la tercera fase 
consistia en l’estabilització d’institucions palestines i la firma d’un acord per 
resoldre els temes més complexos. Malgrat seguir la mateixa dinàmica que els 
tractats d’Oslo –procés gradual- els Fulls de Ruta tenien com a novetat que 
establien la creació d’un Estat Palestí sense abans haver-ho consultat amb 
Israel. 
Conseqüències: Els terminis dels Fulls de Ruta no es van complir en part per 
culpa de les parts implicades i, per altra banda, per què la Comunitat 
Internacional no va fer prou pressió per a que es complís el calendari. A més, 
Sharon va enviar a Bush una sèrie de cartes on especificava alguns desacords 
amb els quals el president nord- americà s’hi va mostrar completament d’acord 
i va donar el seu suport al país jueu públicament. Així doncs, els Fulls de Ruta 
tampoc es van implementar i les possibilitats d’una nova negociació es van 
veure alterades per el triomf a les eleccions legislatives de Hamàs el 2006 en la 
Franja de Gaza.  
 
Pla Ayalon-Nusseibeh 
Quan: juny del 2003 
Interventors en l’acord i/o negociació: L’almirall jubilat i antic director de 
l’agència de seguretat israeliana Shin Bet, Ami Ayalon, i el rector de la 
universitat de Jerusalem, Sari Nusseibeh.   
Negociació dels elements: la novetat d’aquesta iniciativa va ser el 
convenciment que si una negociació rebia el suport majoritari popular obligaria 
a les parts a considerar-ho com un element bàsic per al procés de pau. Segons 
les negociacions dutes a terme per ambdós participants, es va arribar a l’acord 
que s’establiria la creació de dos Estats segons les fronteres d’abans del 4 de 
juny de 1967 i només es modificarien segons les necessitats vitals dels dos 
països. Palestina seria un Estat independent, desmilitaritzat i amb seguretat 
garantida per la comunitat internacional. Una vegada formades, els colons 
jueus desapareixerien de l’Estat Palestí i Jerusalem seria la capital d’ambdós 

                                                 
17 RES http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/283/59/PDF/N0228359.pdf?OpenElement  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/283/59/PDF/N0228359.pdf?OpenElement
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Estats amb sobirania palestina en els barris àrabs i sobirania israeliana en els 
barris jueus mentre que no hi hauria cap tipus de sobirania en els punts 
sagrats. Pel que fa als refugiats, tan sols tornarien a un Estat palestí, de 
manera que s’excloïa a Israel de qualsevol vincle amb el fenomen.  
Conseqüències: la iniciativa, malgrat rebre un ampli suport popular, no va 
transcendir en el món polític. 
 
Iniciativa de Ginebra 
Quan: octubre del 2003. 
Interventors en l’acord i/o negociació: la iniciativa va ser promoguda per 
l’exministre de Justícia israeliana, Yossi Beilin, i per l’exministre d’Informació de 
l’Autoritat Nacional Palestina (ANP), Yasser Abed Rabbo i treballada per 
diversos membres del món polític, acadèmic, cultural, militar i empresarial, 
entre altres, per part de les dues parts. A més, va acaparar l’atenció 
d’importants figures polítiques com el líder sud- africà, Nelson Mandela, el 
secretar general de la ONU, l’ex- mandatari soviètic, Mikhail Gorbachov i els 
expresidents nord- americans Bill Clinton i Jimmy Carter.   
Negociació dels elements: La Iniciativa de Ginebra establia el reconeixement 
mutu dels dos Estats –amb una Palestina no militaritzada- delimitats per les 
fronteres d’abans del 4 de juny de 1967 encara que s’assumia que Israel 
acabaria absorbint territori més enllà de la Línia Verda. En aquest sentit, es 
preveia que els colons que vivien en aquestes zones quedarien absorbits per 
territori israelià i que Israel compensaria aquesta terra de més en una ràtio 
d’1:1. Pel que fa a Jerusalem, aquesta seria capital dels dos estats amb 
sobirania palestina i israeliana en els barris àrabs i jueus respectivament, així 
com la partició de la sobirania en la Muntanya del Temple/ Haram al- Sharif i el 
Mur de les Lamentacions, també, en l’esmentat ordre. També es preveia el 
retorn dels refugiats a un estat palestí, o a àrees israelianes susceptibles de ser 
traspassades a l’estat palestí o bé que es quedessin en els països en els quals 
ja estaven instal·lats o que poguessin viatjar a un altre país participant d’un pla 
d’absorció. Finalment, Israel mantindria presència militar en la Vall del Jordà i hi 
hauria una instal·lació de caire internacional per garantir la implementació dels 
acords. 
Conseqüències: la Iniciativa es va rebre amb escepticisme pel govern d’Estats 
Units, refusada pel govern de Sharon i parcialment aprovada pel govern 
d’Arafat. La població tampoc ho va veure massa clar tot i tenir un recolzament 
inicial d’un 53% dels israelians i un 56% dels palestins. Segons els experts, una 
de les debilitats de la Iniciativa va ser donar continuïtat a la “lògica d’Oslo, 
consagrant un esquema desigual en acceptar la política de fets consumats 
avançada per Israel en els últims anys permeten, per exemple, l’annexió de 
gran part dels assentaments construïts en els territoris ocupats després de la 
guerra de 1967”18.  
 
 
 
 

                                                 
18 Urrutia, Pamela. Conflicto palestino- israelí: ¿Más proceso que paz? 
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Iniciativa de Pau Àrab (IPA)19 
Quan: sorgida al març del 2002 al Líban i consolidada el 2007 
Interventors en l’acord i/o negociació: promogut per Aràbia Saudita i 
desenvolupada en la cima de la Lliga Àrab. 
Negociació dels elements: la Iniciativa, de caràcter regional, preveia la 
fórmula d’un intercanvi basat en “pau per territoris”. Els integrants de la Lliga 
oferien a Israel la possibilitat de ser reconegut a nivell regional com a Estat i de 
normalitzar les relacions diplomàtiques amb tots els seus veïns a canvi que es 
comprometés a tres coses: una retirada completa dels territoris ocupats 
després de la guerra de 1967 –inclosos els Alts del Golan i la zona sud del 
Líban-, una solució justa per als refugiats palestins basada en la resolució 194 
de Nacions Unides i la creació d’un Estat palestí sobirà i independent amb 
Jerusalem Est com a capital. La IPA es plantejava, doncs, com un gran canvi 
en les dinàmiques de la regió pel fet que el conjunt dels països àrabs decidien 
restablir les relacions amb l’Estat d’Israel a canvi d’una pau i un Estat palestins. 
Conseqüències: La IPA no va tenir el ressò necessari. De fet, va rebre poc 
suport dels països àrabs –només 10 dels 22 van participar en la cima- i tan 
Israel com Palestina poc cas en van fer. La IPA, a més, es va veure ignorada 
degut a una espiral de violència que va començar pràcticament el mateix dia de 
la seva presentació quan un suïcida palestí va atacar un hotel israelià 
desencadenant l’operació Escut Defensiu israeliana, la major operació 
desplegada pels israelians des de la guerra dels Sis Dies. 
 
Conferència Anàpolis  
Quan: 27 i 28 de novembre del 2007, a Maryland (Estats Units). 
Interventors en l’acord i/o negociació: promoguda pel president dels Estats 
Units, George W. Bush, la Conferència d’Anàpolis va aconseguir reunir 
delegacions israelianes, de l’Autoritat Nacional Palestina (ANP), el Quartet per 
Orient Mitjà –Estats Units, Rússia, ONU i la Unió Europea- i la majoria dels 
països membres de la Lliga Àrab.  
Negociació dels elements: la Conferència va instar a palestins i israelians a 
comprometre’s a realitzar reunions bilaterals per tal de trobar solució als temes 
pendents per a finals del 2008. Segons es creu, es van abordar temes com el 
de les fronteres que quedaven establertes en base a les que hi havia abans del 
4 de juny de 1967 però Israel va proposar quedar-se entre un 6,3 i un 6,5% de 
Cisjordània a canvi d’un 5,8% de territori israelià per als palestins –el que feia 
referència al corredor que unia Gaza amb Cisjordània-. En canvi, els palestins 
proposaven un intercanvi més limitat i situat en un 1,9% del territori de 
Cisjordània en una ràtio d’1:1. Pel que fa a Jerusalem, els israelians 
proposaven que la ciutat fos dividida en dues sobiranies segons l’ètnia del barri 
i que els llocs sants no estaria sota cap de les dues sobiranies sinó 
administrada conjuntament per Israel, Palestina, Jordània, els Estats Units i 
Aràbia Saudita. En canvi, Palestina volia que Jerusalem rebés el mateix estatus 
que Cisjordània i Gaza i, per tant, que qualsevol annexió a Jerusalem Est per 
part dels israelians havia de ser compensada. Pel que fa als refugiats, el 
govern israelià d’Ehud Olmert no va reconèixer el dret de retorn dels refugiats 
encara que va proposar el retorn d’uns 5.000 en un termini de cinc anys –1.000 
                                                 
19 RES ONU 
http://unispal.un.org/unispal.nsf/4f35dda0969b398885256c940075d006/4721362dd7ba3dea85256b7b005
36c7f?OpenDocument  

http://unispal.un.org/unispal.nsf/4f35dda0969b398885256c940075d006/4721362dd7ba3dea85256b7b00536c7f?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/4f35dda0969b398885256c940075d006/4721362dd7ba3dea85256b7b00536c7f?OpenDocument
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per any-. Els palestins, en canvi, volien que cada any tornessin 15.000 
palestins, xifra que s’havia de repetir durant 10 anys. Finalment, Israel volia que 
Palestina fos un estat desmilitaritzat i que les seves tropes poguessin estar en 
zones estratègiques importants, al contrari que els palestins que es negaven a 
qualsevol tipus de presència israeliana en el seu territori i, a més, volien la 
completa sobirania en temes de fronteres, aigua i espai aeri. 
Conseqüències: la Iniciativa de Ginebra no es va implementar. Olmert va 
acusar el govern palestí de ser el responsable d’estancar el procés quan era 
una oportunitat en la qual es podia firmar un acord des de feia molt temps, 
mentre que els palestins argumentaven que no podien firmar cap tipus d’acord 
amb Israel quan aquest havia atacat Gaza amb l’Operació Plom Fos, un atac 
armat que va causar la mort de 1.400 palestins en menys de dos mesos.  
 
Reunió d’Ammán20 
Quan: 3 de gener 2012 (en procés) 
Interventors en l’acord i/o negociació: pel costat palestí van intervenir Saeb 
Erekat i del costat israelià l’enviat especial del primer ministre, Itzjak Moljo, que 
van mantenir reunions primer amb els membres del Quartet per a Orient Mitjà –
Estats Units, Rússia, la ONU i la Unió Europea- també participants de l’acte a 
instàncies de Jordània. 
Negociació dels elements: En un principi es va parlar de buscar un acord per 
tornar a començar les conversacions de pau, lluny doncs, que la reunió sigui 
l’establiment d’un acord definitiu d’un procés de pau i resolució del conflicte. Tot 
i així, els palestins van posar sobre la taula la condició que Israel havia de 
frenar la construcció de colònies i que havia d’acceptar les fronteres anteriors a 
1967 per poder tenir un punt de partida. A més, el Quartet va demanar als 
implicats del conflicte que presentessin les seves propostes sobre territorialitat i 
seguretat en un termini màxim de tres mesos. 
Conseqüències: De moment, és un procés que es troba en actual 
desenvolupament de manera que no es poden mesurar les conseqüències 
reals que pot tenir aquesta nova temptativa de refer les converses. A pesar 
d’això, ja hi ha hagut algunes posicions en contra com la de Hamàs, que veu la 
reunió com una pèrdua de temps per la seva similitud amb anteriors acords 
fracassats i per la convicció que el Quartet no és res més que una formació 
controlada per Estats Units que recolza als israelians i no als palestins. Aquesta 
reunió es produeix després que Palestina acudís a la ONU per sol·licitar el seu 
reconeixement com un estat de ple dret i del refús del govern israelià a ampliar 
una moratòria parcial de deu mesos en els que es va comprometre a aturar la 
construcció d’assentaments. 
 
Qüestions clau en els diversos intents 
de buscar un consens 
 
Tal i com mostren els diferents tractats de més importància anteriorment 
exposats, es pot extreure els punts clau que condicionen la predisposició als 
acords per part de les parts i que es poden classificar com a “antigues 

                                                 
20 Declaració oficial ONU http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sg2178.doc.htm  

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sg2178.doc.htm
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demandes”, “demandes permanents” i “demandes actuals”, aquestes últimes, 
resultat de les dinàmiques actuals: 
 
Antigues demandes 
 

1. Tot i que mai ha estat present explícitament, ja des dels seus inicis en 
els acords i les negociacions es reclama el dret de retorn dels refugiats 
amb la conseqüent responsabilitat d’Israel en el reconeixement de la 
violació sistemàtica dels Drets Humans. 
 

2. La repercussió regional i internacional del conflicte ha fet que des de 
principis de les negociacions, una de les demandes d’Israel fos que els 
països de la regió reconeguessin l’Estat d’Israel com a tal, condició que 
els països àrabs només van semblar acceptar en el marc de la Iniciativa 
per la Pau Àrab (IPA), el març del 2002. 

 
3. L’ambigüitat en el redactat dels textos ha estat sempre un factor de 

disputa i interpretació lliure entre les parts. L’establiment d’una concreció 
en els articles es fa necessari per la banda palestina per tal d’evitar que 
Israel aprofiti els blancs que s’hi plasmen.  

 
Demandes permanents 
 

1. La capitalitat de Jerusalem. La ciutat representa un dels punts més 
conflictius i en el qual ambdós actors es mostren dispars malgrat sembli 
que hagin pogut arribar a acceptar una doble sobirania. Jerusalem, 
ocupada pels israelians en la seva part oest, és una ciutat santa 
reclamada no només per la religió jueva sinó també per la musulmana i 
la cristiana. 
 

2. Els refugiats palestins. Israel es nega a acceptar els danys morals i les 
repercussions causades a centenars de milers de refugiats palestins que 
viuen en països veïnals al territori palestí. Degut al seu nombre, Israel es 
veu incapaç d’acollir-los així com de disposar d’un fons de compensació 
econòmica. Malgrat en algun moment s’ha acceptat el retorn d’un 
nombre limitat de refugiats, els palestins no cedeixen en la seva 
demanda del retorn total dels refugiats.  

 
3. Les fronteres de la creació de dos estats sembla ser un dels punts en els 

quals ambdues parts estan d’acord. El límit es situa en les fronteres 
anteriors a la Guerra dels Sis Dies –que va començar el 4 de juny de 
1967- i delimitada actualment per l’anomenada Línia Verda. Malgrat tot, 
el pas del temps ha fet que Israel hagi pogut colonitzar i annexar altres 
parts del territori palestí i són, aquestes àrees ocupades, el focus de la 
discrepància.  

 
Demandes actuals 
 

1. Degut al pas del temps i al fracàs constant dels processos, acords i 
negociacions, Israel ha anat colonitzant territoris incrementant-ne, en 
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menor o major grau, la construcció d’assentaments en territori palestí –
més enllà de la Línia Verda- gràcies a la demolició de cases palestines, 
incursions militars i restricció de moviments. Per culpa del refús de 
Netanyahu a aturar la construcció d’assentaments tal i com va prometre 
el setembre del 2010, ara els palestins reclamen aquest aturament com 
a condició indispensable dels nous acords. 
 

2. Els presoners palestins a les presons israelianes son desenes de milers. 
Aquests han estat detinguts amb l’argument de ser “sospitosos 
d’activitats terroristes” i actualment els palestins desborden les presons, 
la majoria dels quals, sense haver tingut el dret a un judici. Per aquest 
motiu, hi ha hagut un estira i arronsa entre les parts per tal de promoure 
intercanvi de presoners com va succeir el passat 19 d’octubre del 2011 
on Hamàs va entregar el soldat israelià, Gilad Shalit, a canvi d’un total 
de 1.027 presoners palestins. Des d’aleshores, és una demanda 
constant en les negociacions i reunions.  

 
Altres qüestions 

1. La intransigència de les parts 
2. La falta de temps i compromís de les parts 
3. La falta de pressió i capacitat de sanció de la comunitat internacional 
4. La intransigència d’Israel a reconèixer els drets dels refugiats 
5. La pressió de la regió àrab per fer prevaldre els seus interessos 
6. Els esdeveniments armats durant els processos 
7. La divisió política interna palestina 
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6 Un Nou Full de Ruta: 
l’única porta que condueix 
a la sortida  

 
“Un procés no és un moment puntual, sinó un conjunt de fases o etapes 
allargades en el temps en les que intervenen tots els actors afectats, en un 
esforç col·lectiu per, en un moment determinat, aconseguir acords que 
permetin acabar amb la situació anterior21”. D’aquesta manera relata 
l’investigador Vicenç Fisas el caràcter intrínsec de tots els processos que es 
duen a terme en l’ampli ventall de conflictes i, especialment, en el de Palestina- 
Israel. Malgrat les anteriors experiències, la via resolutiva del conflicte àrab- 
israelià passa novament per l’establiment d’un nou full de ruta, el qual, té en 
compte els errors del passat i intenta crear una nova situació favorable a l’inici 
de possibles negociacions serioses.  
 
Així doncs, el document o mecanisme necessari per a establir una nova 
oportunitat de negociacions és el Full de Ruta, un document en el qual 
s’estableix un acord sobre els principis generals a discutir, com es realitzaran 
les converses i quina agenda s’haurà de seguir per garantir el compliment 
d’aquests.  
 
En aquest conflicte, el procés a seguir que més s’ajusta a la situació és el del 
model de pau d’intercanvi de “pau per territoris”, solucionant ja d’entrada, el 
tema de la seguretat –principal preocupació d’Israel- i territorial –principal 
preocupació dels palestins- tot seguint el model de la Resolució 242. Un cop 
establert el model el qual és necessari concretar en la seva redacció per no 
repetir l’experiència del 1967, és necessari que s’identifiquin les parts que 
intervindran en el procés, les quals, hauran de parlar per separat amb una 
tercera part mediadora sobre els seus interessos individuals. Aquesta part 
externa haurà de recollir els interessos d’ambdós actors mentre fa referència al 
futur i als beneficis que pot aportar un consens general a la vegada que té en 
compte els trets més distintius d’ambdós cultures per tal de buscar punts en 
comú que facilitin les converses. És absolutament necessari que el mediador 
faci referències al futur i als beneficis –econòmics, de seguretat, etc- que en 
poden sorgir de l’acord. D’aquesta manera els actors també veuran 
l’establiment del Full de Ruta com un procés en el qual hi guanyaran quelcom –
procediment jo guanyo, tu guanyes-. Una vegada els actors hagin expressat els 
seus interessos de forma individual, començaran les converses encaminades a 
buscar un consens general per redactar el full de ruta, sempre amb la 
presència  de mediadors externs, facilitadors i negociadors que ajudin a la bona 
marxa del procés.  
És recomanable que el conflicte es presenti a la taula desmembrat en petites 
parts de manera que sembli que solucionant aquestes petites parts es pugui 
arribar a solucionar el metaconflicte. És absolutament necessari facilitar al 
màxim la pre-negociació per mantenir la predisposició de les parts a arribar a 
un acord. L’important, en aquest punt, és aconseguir establir una agenda i un 
                                                 
21 Fisas, Vicenç; Introducción en los procesos de paz 
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primer consens sobre els temes que s’han de tractar i dels quals s’ha d’arribar 
a un acord. Aquest Full de Ruta, conegut també com a pre- negociació, no 
busca un acord final sobre tots els temes sinó el compromís de les parts a 
solucionar-los.  
Així doncs, s’han de dur a terme reunions bilaterals en primera instància –
mediadors i actors- i després reunions multilaterals –presència de tots els 
actors implicats en el conflicte i els mediadors- per ajudar al redactat del full de 
ruta. És necessari la presència, implicació i pressió de persones que en 
garanteixin el seu.  
 
En tot procés de negociació és recomanable que hi participin pocs actors. Però 
és absolutament necessari que hi participin absolutament tots els actors 
implicats en el conflicte, la qual cosa vol dir que, en aquest cas, és necessari 
que a més d’Israel, participi en les converses per a l’establiment del Full de 
Ruta tota la representació política palestina, això és: Fatah, OLP, Les Brigades 
dels Màrtirs d’al- Aqsa, Hamàs, Les Brigades Ezzedin al- Qassam i la Jihad 
Islàmica palestina. Aquest punt implica un problema que és el primer que s’ha 
de solucionar: la divisió interna i la lluita de poder palestina. Si Palestina no 
acudeix a les negociacions com una única força perdrà poder davant Israel, així 
com respecte i credibilitat. 
Per tant, és absolutament necessari que abans d’iniciar les rondes bilaterals 
per explicar els interessos de les parts, Palestina celebri eleccions al 2012 per 
establir un govern comú que representi la Franja de Gaza i Cisjordània. Per a 
aquestes eleccions, que han de ser lliures i democràtiques, s’ha de garantir que 
membres de Hamàs puguin formar del nou govern tecnòcrata, ja que com hem 
esmentat, és absolutament necessari que totes les parts formin part del procés 
en el seu conjunt. A més, la Unió Europea accepta treballar amb un govern no 
polític22 de manera que les membres de Hamàs del nou govern no formarien 
part, en certa manera, de l’organització terrorista, per la qual cosa, Israel no 
podria argumentar que no vol negociar amb una organització terrorista i la Unió 
Europea i Estats Units acceptarien la seva presència i el seu rol. Un acord entre 
les dues faccions polítiques i la celebració d’eleccions permetria a Palestina 
presentar-se com a un únic govern davant Israel.  
 
En el moment d’establir el Full de Ruta hi ha de ser presents representants de 
les diverses potències en qualitat de negociadors, observadors, facilitadors i 
garants del compliment dels acords per no repetir la falta de pressió i, per tant, 
el fracàs de la implementació dels acords com va succeir en els anteriors Fulls 
de Ruta. Les potències en qüestió han de ser per la banda israeliana els Estats 
Units, ja que Netanyahu no accepta una tercera part que no sigui el país nord- 
americà, i per la banda palestina la Lliga Àrab com a representant dels països 
de la regió afectats pel conflicte. Malgrat no ha tingut un paper excessivament 
destacat en els anteriors processos, cal destacar la Iniciativa per la Pau Àrab 
(2007) i la seva primera predisposició a acceptar Israel com a Estat, un dels 
temes que va portar al fracàs de la Conferència de Madrid i, també, solucionar 
la ignorància de la Lliga que va provocar, en part, la no implementació dels 
Acords de Camp David i d’Oslo I. Cal recuperar aquesta actitud.  

                                                 
22 Michou, Hélène; What does 2012 hold for the arab- israeli conflict?  
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Pel que fa a la part mediadora que recolliria els interessos individuals en 
primera instància ha de ser un grup de tres persones amb les quals ambdós 
actors s’hi sentin còmodes. En aquest sentit es podria construir un grup de tres 
tecnòcrates amb alta representació i prestigi en els respectius països, per tant, 
que gaudeixi de respecte i legitimitat per part dels actors. Dos d’ells haurien de 
ser escollits per Israel i Palestina mentre que un tercer –o inclús un quart- 
hauria de ser designat per la ONU. Això es deu a l’experiència del Pla Ayalon- 
Nusseibeh (2003), el qual, malgrat no transferir en l’àmbit polític es va arribar a 
un consens de manera ràpida i va rebre el suport d’ambdues societats, un altre 
dels actors clau.  
 
Així doncs, el suport d’ambdues societats al procés i als seus representants és 
absolutament necessari. En aquest sentit, mentre es soluciona el problema 
polític palestí, cal desplegar una actuació sobre el terreny patrocinat per 
l’activitat d’organitzacions no governamentals, humanitàries i d’altres tipologies 
per tal d’intentar convèncer-ne a la major part que l’única via per a solucionar el 
conflicte és un procés de pau i unes negociacions en les quals hi ha de 
participar un representant polític de cada territori que necessita el seu suport. 
Aquesta conscienciació s’ha de fer de manera discreta però contundent i 
directa: festivals de cinema amb pel·lícules que despertin sentiments d’unió, de 
força i de pacificació, conferències i xerrades a les universitats explicant els 
nombrosos beneficis d’un acord, festivals de música a les fronteres o prop del 
mur que indirectament demanin l’abolició del mateix, regalar llibres que 
expliquin les victòries i les derrotes d’altres societats, xerrades públiques de 
caràcter lúdic, representacions teatrals i donar força a aquells israelians/ 
palestins23 que ja lluiten per la unió i la resolució del conflicte ja que són 
coneguts per la seva gent i gaudeixen de cert reconeixement i respecte. En 
aquest sentit, cal tenir en compte l’antic polític i membre de Fatah, Marwan 
Barghouti –tancat a la presó israeliana Hadarim- que realitza des de la cel·la 
una campanya a favor de la reconciliació i la unitat palestina.  
Ambdues societats són necessàries per enfortir el procés i pressionar també 
els respectius actors ja que si hi ha un suport popular, les negociacions 
avancen d’una millor manera. Cal fer pressió per a que a societat en el seu 
conjunt torni a confiar en la diplomàcia i així donar una oportunitat de confiança 
al procés per evitar actituds receloses com la de Hamàs en la passada reunió 
d’Ammán. 
També seria convenient repetir l’experiència dels Acords d’Oslo I del 1993 en el 
sentit de facilitar un espai neutral en un país neutral, unes instal·lacions que 
permetin al diàleg constant, la intimitat, la privacitat i el descans i amb 
col·laboradors amb experiència en la facilitació del diàleg.  
 
A pesar de tot això, cal tenir en compte que les rondes de conversacions per al 
redactat del Full de Ruta no poden començar fins que ambdós actors no 
reconeguin la capacitat dels interlocutors –mediadors - i si no hi ha unes 
condicions de seguretat adequades en ambdós països ja que la violència i els 
atacs armats van un dels motius del fracàs dels Acords d’Oslo II, els 
Paràmetres Clinton, la IPA i la Iniciativa de Ginebra. A més, fins que els actors 
no demostrin garanties reals de complir amb el procés, si no estan d’acord en 

                                                 
23 Veure Annex 6 
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la importància de resoldre el conflicte i, per tant, de guanyar i cedir alguna cosa, 
sinó estan compromesos a posar facilitats i de tenir en compte la resposta 
popular, no és necessari començar cap procés.  
 
Continguts del Full de Ruta 
 
Els continguts del Full de Ruta han d’establir tots els punts necessaris que els 
actors creguin que s’han de negociar a més de tenir en compte els set punts 
principals que són objecte del conflicte. L’agenda del Full de Ruta no ha de 
suprimir-los ja que deixar-los pel final no aporta cap avanç en les negociacions 
tal i com han demostrat experiències passades. Així doncs, els actors han de 
parlar sobre tots els temes generats del conflicte, ja siguin de major o menor 
importància –aquests formarien part de la descomposició del conflicte en parts 
més petites-.  
 
Un dels punts d’enfrontament i divergències és el tema de les fronteres encara 
que la demanda sobre aquestes és una de les poques que no ha sofert canvis 
respecte en quines han de ser. Així doncs, una de les solucions és l’establiment 
de dos Estats amb plena sobirania i independència en base a les fronteres de 
196724, delimitades per l’anomenada Línia Verda i violades pel Mur que 
construeix Israel. Palestina, aleshores, seria un territori compost per la Franja 
de Gaza i Cisjordània. A més, cal tenir en compte el nou panorama regional 
configurat per les revoltes dels països àrabs, conegudes com l’època de la 
Primavera Àrab. En aquest sentit, Israel necessita tornar a avaluar les 
premisses de seguretat, degut, especialment, a la caiguda del règim de Hosni 
Mubarak –expresident d’Egipte i aliat d’Israel- i a un progressiu aïllament en la 
zona25. En el cas que Israel així ho acceptés, ambdós actors també haurien de 
parlar del traspàs de sobirania així com de les competències econòmiques, 
actualment monopolitzades per Israel.  
 
És absolutament necessari el compromís dels actors palestins a comprometre’s 
a desenvolupar un Estat Palestí si les fronteres s’estableixen com s’han descrit. 
Un cop acordats els límits d’ambdós estats, Palestina ha de desenvolupar un 
treball de creació de seus i estructures governamentals. Mentre això no arriba, 
la Lliga Àrab es perfila com un important suport econòmic per pal·liar les 
repressions israelianes i nord- americanes i una ajuda important per al correcte 
desenvolupament d’aquestes institucions. A més, una vegada Palestina hagi 
estat reconeguda com a Estat per la resta de països membres de la ONU, 
aquesta pot cooperar amb transferència de sobirania, ja que com afirma Barbé, 
“la cooperació internacional és un càlcul racional (motivat pels interessos 
individuals) però també una obligació jurídica acceptada quan s’ingressa [a la 
ONU]”.   
 
La seguretat preocupa enormement al país jueu. Una de les consideracions 
que Palestina ha acceptat en anteriors tractats ha estat la de ser un país 
desmilitaritzat –posseïdor d’un mínim d’armes destinades als cossos de 
seguretat-, la qual cosa afavoriria la posició israeliana que ho demanava a 

                                                 
24 Veure annex 7 
25 Urrutia, Pamela, Los claroscuros de la iniciativa palestina en la ONU 
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canvi de l’establiment de les fronteres esmentades. Palestina en aquest sentit, i 
Hamàs especialment, haurà de procurar crear un cos policial i de seguretat fort 
i destinat a la protecció civil, ja que “aquesta es pot aconseguir per mitjà de 
l’estabilització en comptes de per la victòria”26. A més, cal tenir en compte que, 
en el cas de l’establiment d’un estat Palestí, qualsevol incursió armada 
israeliana podria provocar una resposta internacional o regional ja que estaria 
vulnerant un dels principis de qualsevol estat; la no- ingerència en un país 
sobirà, per la qual cosa, Palestina es pot emparar en aquest principi com a 
defensa i garantia de no més incursions armades.  
 
Un dels punts més espinosos de les negociacions entre Palestina i Israel és el 
reclam de Jerusalem com a capital. La ciutat, actualment es troba dividida, 
conquerida i sota control militar israelià. Aquest punt es considera com la prova 
de foc per a qualsevol mediador i negociador ja que s’ha de fer entendre a 
ambdós països que la importància de la ciutat per la seva qualitat santa és molt 
important tan per un com per l’altre i, inclús, per una tercera religió –la cristiana-
. Així doncs, la solució aportada pels acadèmics israelians i palestins en el Pla 
Ayalon- Nusseibeh es perfila com l’única alternativa possible que s’ha 
d’acceptar: Jerusalem serà una ciutat de capitalitat compartida amb sobirania 
àrab en els barris de Jerusalem Est i sobirania jueva en els barris de Jerusalem 
Oest. A més, caldria un destacament permanent per un període d’anys 
determinat de cascos blaus27 per assegurar la convivència d’ambdues nacions 
en un únic espai a la vegada que s’haurien de desenvolupar activitats per 
promoure la cooperació i el respecte mutu tal i com es va fer a Mostar després 
de la guerra que va fracturar l’antiga Iugoslàvia. En el cas de la guerra 
bosniana, les forces armades multinacionals d’interposició tenien la missió de 
suscitar converses de temes banals entre la policia croata i bosniana que 
havien de mantenir la seguretat civil a la ciutat per tal de fomentar el respecte i 
la cooperació, objectiu que va acabar essent un èxit. En aquest punt també 
caldria tenir en compte la situació d’algunes ciutats també partides com 
Hebron, en les quals, o els colons s’instal·len dins les fronteres israelianes o 
accepten la sobirania àrab tot i estar empadronats i respondre a les lleis i 
impostos de l’Estat d’Israel. És a dir, hi hauria d’haver un esforç per a una certa 
integració o bé un compromís a abandonar la ciutat. 
 
El tema dels refugiats suscita tants recels com ho fa el tema de la capitalitat de 
Jerusalem. En aquest però, la quantitat important de refugiats palestins –més 
de 4 milions- fa més difícil la recerca d’una solució. Palestina vol que Israel 
pagui per les conseqüències, mentre que Israel no en vol saber res. Una altra 
de les premisses viables que es podrien aplicar és una de les solucions 
plantejades també en el Pla Ayalon- Nusseibeh. Aquesta consisteix a respectar 
el dret de retorn dels refugiats, tal i com ho contemplen els Drets Humans, però 
a un Estat Palestí. D’aquesta manera, Israel podria veure la creació d’un estat 
al seu costat com un altre benefici: poder-se desentendre dels refugiats perquè 
aquests podrien tornar a un estat propi. El problema sorgiria en els casos dels 
refugiats que el seu dret de retorn els fes tornar a casa seva ara en territori 
israelià. En aquests casos, Israel podria comprometre’s a crear un fons 
                                                 
26 Kaldor, Mary; El poder y la fuerza. La seguridad de la población civil en un mundo global.  Barcelona, 
2010, p. 270 
27 Variació de la proposta de Nacions Unides de convertir Jerusalem en capital internacional 
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d’indemnització o bé que fos la Comunitat Internacional qui ho fes per tal de 
facilitar el consens en el país jueu. Un fons de compensació hauria de 
contemplar, almenys, que els refugiats tinguessin els recursos econòmics 
necessaris per subsistir mentre es construeixen una nova vivenda. En el cas 
que s’acceptés aquesta alternativa, hauria de ser Palestina qui decidís el  
nombre de refugiats que podrien retornar al seu estat. Al mateix temps, es 
podria buscar la col·laboració dels països membres de la Lliga per tal de 
promoure l’acceptació dels refugiats a altres països en el cas que aquests no 
volguessin tornar. Com a últim apunt, suggerir la possibilitat que, en el cas que 
Israel no participés de cap manera en aquest procés, demanés perdó 
públicament pels anys de sofriment causats. El benefici seria doble perquè 
Israel es podria acontentar amb una mesura molt simple mentre que els 
palestins, almenys rebrien una mostra de respecte d’un país que ha causat 
contínues violacions als seus drets. La força d’un perdó és immesurable i amb 
total seguretat ajudaria a l’establiment d’unes relacions mínimes i cordials entre 
ambdós.  
 
Un dels temes que suscita controvèrsia és el tema dels colons i dels 
assentaments que provoquen que Israel vulgui modificar les fronteres de 1967 
ja que els assentaments actuals, construïts a ritme frenètic, van molt més enllà 
de la Línia Verda. En el cas que els palestins acceptessin que les fronteres 
israelianes arribessin a on es troben els assentaments, suposaria renunciar a 
una gran part del territori delimitat per les fronteres esmentades. Si així fos, 
aquest punt tornaria a crear conflicte i desavinences ja que, tant els palestins 
com els membres de la Lliga no acceptarien una reducció del territori marcat 
per les fronteres del 67. Una de les possibles alternatives, si així Palestina ho 
admetés, podria ser una partició del territori en base a les fronteres del 67 però 
susceptibles de ser modificades segons els cens de la població respectiva. 
S’ha de considerar que la instal·lació de colons i assentaments ha anat a un 
ritme molt frenètic els últims anys, de manera que el nombre de colons ha 
augmentat considerablement malgrat la població palestina sigui essent la 
majoritària en la zona. En aquest cas, una de les possibles solucions podria ser 
augmentar les fronteres israelianes els quilòmetres proporcionals adequats a 
l’absorció dels primers assentaments immediatament al costat de la Línia 
Verda. D’aquesta manera, Israel ho podria percebre com un petit guany ja que 
acabaria guanyant territori mentre que Palestina en perdria però tindria un 
doble benefici: s’asseguraria que els colons abandonarien els assentaments, 
els quals, a més, podrien ser re- aprofitats per a instal·lar els refugiats 
palestins. Pel que fa als colons, Israel hauria de fer-se’n càrrec de la seva 
recol·locació en territori jueu ja que, proporcionalment, la densitat de població 
jueva comptant els colons encara seria molt menor dins del territori disponible. 
 
Tal i com afirma Mary Kaldor, una manera de jutjar els que han violat els Drets 
Humans és tractar-los com a “criminals individuals en comptes d’enemics 
col·lectius. Això implica que les forces al servei de la seguretat humana tenen 
la tasca d’arrestar als criminals i portar-los davant la justícia, cosa que també 
ajuda a deslegitimar a l’enemic”28, tàctica que es perfila com a exitosa, tal i com 
va passar a Sierra Leona. Malgrat tot, aquest punt es podria usar com a tanteig 
                                                 
28 Kaldor, Mary; El poder y la fuerza. La seguridad de la población civil en un mundo global.  Barcelona, 
2010, p. 270 
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per pressionar a Israel d’acceptar determinats acords. Malgrat la Comunitat 
Internacional i el Tribunal Penal ha denunciat el país jueu per reiterades 
violacions als Drets Humans, es podria arribar a cert consens de no jutjar-los a 
canvi d’acceptar les premisses del nou Full de Ruta. Com s’ha esmentat abans, 
cal facilitar tot el possible la negociació i l’arribada a consens. Finalment, en el 
que sí no hi ha res a discutir és la destrucció del mur. L’acord a l’establiment de 
dos estats delimitats per unes fronteres concretes, amb sobirania independent i 
un acord de garantia de pau –sense tenir en compte que l’estat palestí seria un 
estat desmilitaritzat- són raons suficients per no mantenir el Mur vigent.  
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7 Quines claus obriran les portes? 
Conseqüències previstes o efectes 
de les intervencions 

 
Qualsevol procés de negociació està sotmès a fortes influències i pressions, la 
més petita de les quals, pot fer variar significativament el resultat de les 
converses. Per tal d’evitar-ho, cal tenir en compte els aspectes que poden 
conduir el procés al més inevitable fracàs. 
 
Els actors participants a les converses han de ser acceptats i respectats per a 
tots els actors per tal de mantenir el mateix nivell diplomàtic, de la mateixa 
manera que així ho han de ser els recolzaments externs. Els processos de 
negociació requereixen de facilitadors, garants, mediadors i grans negociadors 
per la qual cosa han de ser respectats, acceptats i legitimats per tots per a 
assegurar-se una pressió adequada en els actors del conflicte.  
Cal ser realistes i no generar ni prometre falses expectatives. Cal fer referència 
al futur i als beneficis però sempre reals del procés, per la qual cosa , cal tenir 
en compte els spoilers29 -persones acomodades al conflicte, que en treuen 
beneficis del mateix i que, per tant, seran els primers interessats en sabotejar 
les negociacions- i que es mantinguin els acord d’alt al foc. 
Altres actituds que cal tenir sota control és que els països afectats 
indirectament es mostrin hostils. De la mateixa manera que una negociació 
està condemnada al fracàs si cap de les parts es mostra predisposada a 
negociar, les terceres parts –en aquest cas la Lliga i Estats Units principalment- 
poden aconseguir el mateix resultat si es mantenen hostils durant el procés. 
Així, també cal tenir en compte que la resposta popular israeliana i palestina 
sigui favorable al treball de les negociacions, ja que una pressió popular en 
contra també pot crear obstacles en els acords degut a la influència que por 
arribar a exercir.  
Violar o no valorar els símbols i rituals propis dels actors pot ajudar a crear 
recels entre els actors que poden acabar adoptant actituds intransigents 
provocant d’aquesta manera l’aturament d’un progressiu avanç. En aquest 
sentit, també s’ha de tenir en compte que aquests dos elements no poden ser 
motiu de mofa o de xantatge sinó de respecte i punt d’inflexió dels actors ja 
que, com hem recordat, tant l’un com l’altre són nacions que atorguen una gran 
importància a les seves religions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Fisas, Vicenç; Introducción a los procesos de paz 
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8 L’última porta del laberint?  
Conclusió 

 
Palestina i Israel són els protagonistes d’un conflicte històric que té més de 60 
anys de vida i desenes d’acords i negociacions frustrats a l’esquena. En l’actual 
context, les dinàmiques convulses que s’estan produint a la zona han canviat 
una mica el panorama del conflicte i encara és molt aviat per poder definir un 
possible marc de desenvolupament. A pesar de tot això i de la possibilitat de 
poder establir un nou Full de Ruta, es pot arribar a predir un resultat per a 
aquestes noves negociacions que no resulta excessivament optimista. 
 
Primerament, cal tenir en compte els spoilers abans esmentats que, en aquest 
cas, podríem adjudicar-los a Estats Units. A pesar que Obama s’ha mostrat fred 
i distant i s’ha vist que no comparteix una molt bona relació amb Netanyahu, les 
eleccions del 2012 fan que la potència nord- americana es mostri més propera 
al país israelià. Per a les properes campanyes polítiques, Estats Units 
necessita dels beneficis que li atorga la comunitat jueva, la qual, gaudeix d’un 
important prestigi dins del país. A més, s’està desenvolupant una escalada de 
violència a Iran i, en termes geostratègics, Estats Units necessita el 
recolzament d’Israel a la zona. Això vol dir que, Obama, malgrat disgregar de 
les polítiques desenvolupades per Netanyahu no actuarà de manera 
contradictòria a les demandes del primer Ministre israelià. Per la seva banda, 
Netanyahu es caracteritza per la seva actitud intransigent i, malgrat les últimes 
actuacions de Mahmoud Abbas, Netanyahu no cedirà a les demandes 
palestines i continuarà amb la construcció d’assentaments, ocupació i 
judaïtzació de Jerusalem. 
 
Per altra banda, es veu una mica la llum al final del túnel en el cas del conflicte 
intra- palestí. En aquest punt també es fa necessari analitzar la nova situació 
creada per Abbas en aconseguir que la Unesco hagi reconegut a Palestina com 
el membre número19430. L’apel·lació de Palestina a formar part de la ONU 
significaria, segons els seus defensors, que l’argument de les fronteres 
guanyés més força en estar recolzat per més d’un centenar de països, la qual 
cosa reforçaria la legalitat internacional de Palestina i aportaria legitimitat i valor 
a les propostes, així com un equilibri entre els seus representats i les autoritats 
israelianes. Tot i així, no deixa de ser un acte simbòlic que, en qüestions 
pràctiques, la designació internacional aporta molt poc. Pel que fa a Hamàs, 
l’anunci d’un passat acord amb Fatah fa preveure que hi pugui haver un 
progressiu avanç malgrat que els primers analistes el van acusar de ser un 
acord més representatiu que real. El fet és que es perfila com un acord que pot 
traspassar a la realitat i dotar a Palestina d’una figura de govern unitària i unida 
dins d’una mateixa nació avui separada territorialment. A més, amb la caiguda 
de Mubarak a Egipte i la situació del govern de Bachar Al Asad a Síria ha fet 
que Jordània agafi un rol més predominant en la regió i en els intents de posar 
fi al conflicte –un exemple és que la passada reunió d’Ammán es va produir per 
la pressió jordana-. Aquest canvi de rol, de passar a ser un actor observador a 
                                                 
30 Diari La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/internacional/20111213/54241044453/unesco-
bandera-palestina-paris.html  

http://www.lavanguardia.com/internacional/20111213/54241044453/unesco-bandera-palestina-paris.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20111213/54241044453/unesco-bandera-palestina-paris.html
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ser un actor més participatiu es deu a l’augment de la por que tant en El Caire 
com a Damasc el futur govern sigui islamista i, conseqüentment, més proper a 
Hamàs. Jordània doncs, intenta evitar d’aquesta manera un augment de 
l’islamisme en la regió procurant que, el seu recolzament més proper a Fatah 
ajudi a mantenir un govern laic dins de la zona. Si aquestes noves dinàmiques 
s’ajuntessin amb una possible reelecció d’Obama i l’ascens a la cúpula 
governamental israeliana d’un membre del partit laborista –històricament més 
proclius a negociar amb Palestina-, segurament les negociacions serien més 
factibles. Però és clar, parlem d’una hipotètica situació. 
 
Així doncs, encara és molt aviat per preveure quin panorama configuraran les 
recents revoltes àrabs en el marc del conflicte àrab- israelià; si ajudaran a no a 
modificar els preceptes del conflicte, si Netanyahu es veurà en la disjuntiva 
d’adquirir una actitud més adequada a les negociacions per les fronteres 
egípcies i sirianes o bé si acabarem essent testimonis d’una unitat 
governamental a Palestina, que tanta falta fa.  
 
El que sí que de moment està clar és que Abbas ha començat a caminar per 
una estratègia per la que no pensa desistir. Tot i que la demanda de la 
integració de Palestina com a Estat membre de la ONU no ha tingut el 
recolzament de la societat de forma majoritària –els seus detractors auguren 
conseqüències nefastes en el tema sobretot dels refugiats si Palestina és 
acceptada- el primer Ministre de l’Autoritat Nacional Palestina (ANP) ha 
aconseguit tornar a centrar l’atenció internacional dins del seu territori.  
 
Les negociacions trigaran a arribar i un govern unitari palestí necessitarà el seu 
temps per a formar-se d’una manera sòlida. Però, de moment, Palestina ha 
tornat a néixer davant els ulls de la Humanitat i és, aquesta, a la que també li 
toca moure fitxa.  
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“És el moment de la veritat. El meu poble està esperant escoltar la resposta del 

món”. 
 

Mahmoud Abbas, primer Ministre palestí de Cisjordània. Discurs davant 
l’Organització Mundial de les Nacions Unides, setembre del 2011. 
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1. La reixa té per objectiu protegir els palestins (a la imatge) de la brossa i altres 
objectes que els colons jueus els hi tiren des de les cases ocupades de dalt. Hebron, 
Juliol 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Detall de la bandera israeliana en les cases dels pisos superiors ocupades per 
colons jueus vista des d’una reixa de protecció dels palestins. Hebrón, juliol 2010.  
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3. Un dels assentaments de colons israelians a les afores de Jerusalem. Juliol 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sheik Sahed, un poble de 500 famílies palestines envoltat per valles de seguretat 
israelianes. A la imatge, una família espera passar el control per poder sortir. 
Juliol 2010. 
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5. El Mur que separa Cisjordània d’Israel, en actual construcció. Es preveu que superi 
els 721 km una vegada complet. Betlem, juliol 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Manifestació israeliana en contra de l’ocupació israeliana. Jerusalem, juliol 2010. 
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7. Mapa amb les fronteres de 1967 
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