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73 anys de l'inici de la Nakba, els estralls de 

l'ocupació i la violència sionista sobre el 

poble palestí continuen imperants i lluny 

d'un horitzó proper. 

Divendres passat 7 de maig, les forces israelianes 

van empènyer a centenars d'assistents a l'interior 

d'Al-Aqsa -la tercera mesquita sagrada per a 

l'islam-, bloquejant les portes i disparant bales de 

goma, bombes sonores i gasos lacrimògens. La 

Mitja Lluna Roja va estimar més de 300 ferits, 

especialment per impactes directes i ofec. 

La mateixa nit, que va coincidir amb l'últim 

divendres de Ramadà, es van dur a terme 

manifestacions contra el desallotjament de les 

famílies Qasim, Jaouni, Isafi i El-Kurd, al barri de 

Sheikh Jarrah. L'atac es dóna enmig d'una creixent 

de violència a Jerusalem, ciutat triplement sagrada 

per a musulmans, jueus i cristians. 

Després d'aquests fets, que no tenen perspectiva 

ràpida d'acabar, es comença a parlar que s'estengui 

a altres ciutats del territori ocupat i que 

s'incrementin els atacs, als quals Hamas ja ha 

respost.  

De fet, Israel ja ha bombardejat Gaza, deixant al seu 

pas 122 morts i desenes d'edificis esfondrats 

durant les 50 rondes de bombardejos en 40 minuts. 

Aquesta propagació ha aaribat ja les ciutats d’Ofra, 

Lod, Haifa i fins i tot al camp de refugiats d'Al Shati. 

A més, s'espera de forma gairebé imminent 

l'entrada a la Franja de Gaza per terra. 

Amb això, apareixen de nou les veus que fan servir 

la narrativa de violència equiparable i que 

demanen una rebaixa de tensions a totes dues 

parts, com ja ho va fer el portaveu de la Comissió 

Europea demanant a una “desescalada a totes les 
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Pels barris de Jerusalem, pels carrers de Gaza i Cisjordània i pels 

racons dels camps de refugiats s’han encès les espurnes d’un 

aixecament contra el projecte israelià de desallotjar-los de les 

seus habitatges com a ressò del desallotjament del seu territori 
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parts” i fins i tot Joe Biden justificant “el dret 

d'Israel a defensar-se”.  

Prenent en consideració la posició geoestratègica 

d'Israel i el seu paper central com a soci de l'OTAN, 

s'esquiva una qüestió fonamental: el dret a 

defensar-se de qui? 

Netanyahu va afirmar la setmana passada estar “en 

una lluita que s'estén per diversos fronts: a 

Jerusalem, a Gaza i altres parts del país. Israel 

respondrà amb molta força. Qui ens ataqui pagarà 

un preu elevat”. 

Al seu torn, el Ministeri d'Exteriors israelià va 

definir els desallotjaments forçosos en Sheik Jarrah 

com a “disputa immobiliària”. Un relat que 

redefineix l'estatus dels palestins i que omet la 

realitat estructural que ha configurat l'estat 

d'apartheid que es viu. 

Mentrestant, el pla urbanístic de Jerusalem pretén 

limitar la població àrab al 30%, un percentatge que 

ha augmentat i que suposa un canvi demogràfic a 

la ciutat. La judaització dels territoris conforma un 

element central de l'agenda sionista, que tracta la 

neteja ètnica i a la despossessió d'un poble com un 

mer fet urbanístic, obviant el dret internacional i el 

respecte als drets humans. Els fets de la setmana 

passada en Sheik Jarrah s'emmarquen, doncs, en 

una pràctica continuada com a part d'un sistema 

de colonització d'assentament i d'un procés de 

despossessió sistemàtica. “Màxim territori 

possible amb el mínim de població palestina”. 
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No es tracta d'una reacció de forces d'extrema 

dreta, que també, sinó d'un projecte que vertebra 

el conjunt de la política israeliana. Amb la finalitat 

del Mandat britànic i la creació de l'Estat d'Israel en 

1948, es va desencadenar la violència sobre la 

resistència autòctona, i la va sotmetre a un 

desplaçament tant social com físic. La Resolució 

181 de les Nacions Unides havia aprovat un pla de 

partició de Palestina en dos estats i un control 

internacional sobre Betlem i Jerusalem. Un dia 

després esclata una guerra civil en rebuig a 

l'ocupació del territori: en aquest moment tindria 

origen la Nakba, que va expulsar a més de 750.000 

persones i va arrelar un trauma col·lectiu transmès 

durant generacions. 

 No van poder tornar a les seves llars -la diàspora a 

Beirut, Toronto, Hondures o Xile ens ho recorda- i 

aquells que van romandre en el nou estat van sofrir 

l'espoli de terres i l'esborrat sociocultural. El que 

s'esperava que acabés aquí, amb la difuminació 

d'un poble que s'acabaria absorbint als països 

àrabs veïns, va acabar per convertir-se en una 

resistència històrica. El moviment d'alliberament 

es va materialitzar en la Primera i la Segona 

Intifada, en 1968 i en 2002, implicant un 

trencament amb la via diplomàtica d'Oslo i la 

pèrdua de confiança en un possible acord de pau. 

70 anys després, la ideologia i la religió oficial 

d'Israel continuen sent el sionisme i el judaisme, i 

per tant es continua promovent l'exclusió de la 

Palestina històrica, avui sota els territoris ocupats i 

sota el propi Estat d'Israel. 

Amb les darreres expulsions a Jerusalem, les 

autoritats israelianes pretenen establir un complex 

de 600 assentaments, esborrant la presència àrab 

com ja es va fer amb la resta del territori. La 

constant de demolicions es relaciona amb la falta 

de permisos de construcció, que els són denegats 

sistemàticament als palestins com a ciutadans de 

segona. 

 

“Prenem casa rere casa. No hem acabat el treball. 

El nostre somni és que tot Jerusalem Est sigui com 

Jerusalem Oest, capital jueva d'Israel. Veig això 

com una continuació del projecte sionista. És a 

costa dels àrabs? Sí. Però les nostres institucions 

governamentals també van ser construïdes a costa 

dels àrabs que vivien aquí, com també ho va ser el 

propi Estat” 

Yonatan Yosef – Portaveu dels assentaments en 

Sheik Jarrah 

 

Segons l'Oficina de Nacions Unides per a la 

Coordinació d'Assumptes Humanitaris, Israel 

assigna un territori determinat a les colònies -que 

normalment se sobreposen a construccions ja 

edificades- per la qual cosa se solen ordenar 

“autodemolicions” als mateixos propietaris.  

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides 

considera Jerusalem Est com a territori ocupat i 

sosté que l'establiment d'assentaments israelians 

sobre els territoris de 1967 -és a dir, Gaza, 

Cisjordània i Jerusalem Est- no té validesa legal, per 

la qual cosa s'aplica el dret internacional 

humanitari. 

D'acord amb aquest estatus, les autoritats 

palestines ja han classificat els successos en Sheik 

Jarraf com a crims de guerra segons l'Estatut de 

Roma, i s'ha denunciat a la Cort Penal 

Internacional. 

No obstant això, per acció o omissió, els crims de 

guerra, els crims per lesa humanitat i les violacions 

reiterades de Drets Humans semblen ser tolerables 

en Palestina, i la preocupació internacional es limi- 
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ta a declaracions i als deeply concerns d'Occident. 

La narrativa hegemònica en tractar l'assumpte 

parla de “conflicte” i de “tensions”, ometent 

l'asimetria de la violència i la seva estructuralidad. 

 

Cap a on anem? 

Mentre la falsa equidistància d'aquest relat 

col·lectiu continua donant suport a la solució de 

dos estats, les noves generacions palestines -i no 

només palestines- han superat Oslo i una 

diplomàcia que sembla no arribar. En parlar 

d'apartheid -concepte que recolza Human Rights 

Watch, B’tselem i l'ONU- des de l'esfera acadèmica 

i la política, es llança llum sobre la realitat colonial 

i s'albiren altres alternatives. Israel denega la 

ciutadania i el dret a la participació política, efectua 

enginyeria demogràfica i usa la maquinària de 

l'estat contra civils. 

 

“Un règim que usa lleis, pràctiques i violència 

organitzada per a establir i mantenir la supremacia 

d'un grup sobre l'altre en un règim d'apartheid.” 

B’tselem – Centre d'Informació Israeliana per als 

Drets Humans en els Territoris Ocupats 

 

Si bé una desescalada o un alt al foc és desitjable, 

com va exigir António Guterres aquest diumenge, 

és necessari considerar una perspectiva més 

àmplia. Tornar a què? No hi ha res millor que oferir 

que l'statu quo, si és que els actors palestins ho 

acceptessin si més no? Fins i tot sense els atacs 

entre Israel i Hamas aquestes setmanes, les 

condicions de la Palestina històrica són igual de 

condemnables i mereixen una preocupació real. 

 

                                             Font: Visualizing Palestine, 2018 

 

Mentrestant, Nacions Unides ha afirmat que 

només a Gaza, més de 10.000 persones han 

abandonat les seves llars, buscant refugi a les 

escoles de la UNRWA, l'Agència de les Nacions 

Unides per als Refugiats de Palestina. Aquestes van 

ser atacades en els atacs aeris, com també ho van 

ser la infraestructura elèctrica, els accessos a 

diverses ciutats, comerços, hospitals i els edificis de 

les agències de notícies Al-Jazeera i Associated 

Press, que se sumen a l'efecte d'anys de bloqueig 

en la tercera zona més poblada del món. 

 

L'expulsió de sis famílies ens recorda avui l'expulsió 

de milers de palestins de la seva llar. 73 anys 

després, la Nakba continua. 

“La terra s'estreny per a nosaltres” 

Mahmud Darwish – Poeta palestí 

 
Mar García Gálvez,  

equip d’ANUE. 
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L’ANUE no fa necessàriament com a seves les opinions expressades per els seus col·laboradors. 
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