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1.  Carta aos Delegados 

Caros delegados, é com imenso prazer que nós, seus diretores, damos início a esse comitê. 

Sejam todos bem-vindos à décima sexta edição da ONU Jr. O debate proposto nessa casa, 

reconhecida como a principal organização do mundo árabe, é de extrema importância para o 

entendimento da diplomacia como uma estratégia crucial na resolução de conflitos.  

Os acontecimentos registrados em novembro de 1978 foram um marco na história dos 

acordos de paz, sendo responsabilidade dos senhores achar uma solução para tal problemática. 

Esperamos que os senhores delegados utilizem esse guia como instrumento de estudo para 

poder enriquecer a discussão, porém não se limitem somente a esse documento, sintam-se à 

vontade para procurar informações referentes à época e pertinentes para que possamos ter debates 

frutíferos.  

Seu conhecimento, a partir de fontes confiáveis, será vital para o andamento do comitê. 

Sejam bem-vindos ao XVI ONU Jr, lembramos que quaisquer dúvidas não hesitem de conversar 

com a gente, estaremos sempre disponíveis. 

 

Seus diretores, 

Felipe Silva 

Isabella Pereira 

Luiza Ribeiro 

Muriel Madalen 

Pedro Guerra 
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2. Histórico 

2.1. Formação do Mundo Árabe 

É a partir do movimento pan-arabista que é dado o pontapé inicial para a formação de 

uma liga que iria reunir os países de origem árabe em 1945. O movimento pan-arabista, 

diferentemente do pan-africanismo — o qual previa uma união dos Estados africanos sobretudo 

sobre uma dimensão cultural — possuía em seu seio uma dimensão política. O pan-arabismo 

surge quando, ainda durante o período de existência do Império Otomano, várias nacionalidades 

que faziam parte deste vasto império se revoltaram contra a dominação turca e passaram a buscar 

independência. formava-se, desta forma, um movimento de contestação, com especial destaque 

aos Jovens Árabes no pós revolução turca de 1908, os quais passaram a apoiar e disseminar cada 

vez mais ideias de descentralização. Desta forma, no início da I Guerra Mundial (1914-1918), o 

movimento árabe nacionalista acabou por tornar-se uma grande ameaça à integridade do Império 

Otomano.   

É a partir deste momento que as principais forças europeias — sobretudo a Alemanha, 

França e Reino Unido — começam suas investidas para controlarem, mesmo que indiretamente, 

a região. A Grã-Bretanha é a mais bem sucedida entre estes, e se coloca como grande apoiadora 

dos movimentos nacionais de independência, ao passo que estes a apoiasse — e, portanto, 

apoiassem a tríplice aliança — durante a I Guerra mundial. Acordos entre Alto Comissário 

Britânico no Egito, Sir Henry McMahon e o xerife de Meca Hussain foram firmados e mostravam 

o compromisso inglês em reconhecer e apoiar a independência dos árabes. No entanto, este 

acordo cai por terra após ter o Reino Unido se comprometido com outras promessas conflitantes.  

A primeira delas foi, sem dúvidas, o Acordo de Sykes-Picot, de maio de 1916, o qual 

“dividia o Mundo Árabe em zonas de influência britânica e francesa, deixando apenas a península 

árabe totalmente independente” (KHADDURI, 1946, P. 758)1. Além, como segunda promessa 

conflitante tem-se a Declaração de Balfour, de 2 de novembro de 1917, importante documento 

que prometia aos judeus o estabelecimento do seu lar nacional na região da Palestina. 

Reconhecia, desta maneira, que a população judaica possui legitimidade na luta e na busca deste 

território. É uma declaração muito importante uma vez que é reconhecido a formação de um 

território não por conta de uma nacionalidade comum, mas si por conta da religião. Por fim, deve 

ser mencionado o sistema de mandatos, instituídos durante a Conferência de Paz de Paris de 1919, 

que possuía como intuito prover o controle internacional e ao mesmo tempo reconhecer a 

                                                 
1 Tradução sob responsabilidade dos autores 
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independência das antigas províncias turcas — impactando diretamente, portanto estes Estados 

Árabes que se formavam.  

Desta forma, estes Estados Árabes começaram a contestar este sistema de mandatos que 

permitiam a dominação das potências europeias no continente. Possuíam como grande argumento 

o fato de achar que estaria a Europa “dividindo para conquistar” — criando pequenos Estados 

árabes que seriam mais fracos do que permitir a criação de uma Unidade Árabe a que seria difícil 

de ser controlada — de forma a impedir que um grande Estado árabe se formasse, sufocando os 

ideais pan-arabistas da região.  

Com o início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), outras potências vão tentar 

maiores investidas nesta região, sobretudo Alemanha e Itália, potências do Eixo, que irão 

justamente explorar essas controversas entre os árabes on ingleses em relação ao não apoio ao 

movimento nacionalista. Por conta deste discurso anti Reino Unido e França que começou a ser 

disseminado, os dois países decidem então a diminuir sua dominação na região, apoiando o 

discurso nacionalista e de unidade nacional de forma a não serem expelidos daquela área. Assim, 

é concedido à países árabes como a Síria, a promessa de independência. Em 1941, os 

representantes da França Livre de Charles de Gaulle dão aval à indecência da Síria e do Líbano, 

no entanto, ainda continuam exercer certa influência na região. No que tange à região da 

Palestina, no entanto, nenhuma nova política foi anunciada, à exceção da declaração da Grã-

Bretanha de que estaria a Palestina ainda ligada a ela por conta do Livro Branco de 1939 — 

Instituindo a tutela do Reino Unido ao território palestino após a revolta árabe que perdurou entre 

1936-1939 (KHADDURI, 1946).  

 

2.2. Primeiros passos à formação da Liga Árabe 

 Em 1943, o Egito, junto com o Iraque, serão as principais lideranças que darão início às 

conversas para uma possível formação de uma unidade Árabe. Apesar de inicialmente ter sido 

impulsionado pelo Reino Unido, o Egito reconheceu, após que haviam muitos benefícios em 

termos culturais e econômicos em jogo na formação deste bloco de Estados Árabes. Em 1944 um 

comitê preparatório se reúne em Alexandria com o intuito de discutir as várias propostas que 

foram postas na mesa de forma que uma proposta de unidade fosse aceitada por todos os 

delegados. Além, a convocação feita pelo Egito mostrava-se como uma maneira de neutralizar 

possíveis fortes atores, como a Síria e a Líbia. 
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 Logo de início foi entendido que uma união total destes Estados seria impossível neste 

estágio de desenvolvimento do nacionalismo árabe, e dentre os presentes, apenas a Síria advogava 

por este modelo. Iraque e Transjordânia por outro lado, apoiavam a união em uma base federal, 

enquanto o Líbano, buscava a cooperação com outros Estados Árabes. Quanto à Árabia Saudita 

e o Iêmen, por outro lado, aceitariam, ainda que relutantes, uma união menos vinculadora aos 

demais Estados. Quanto à Palestina, sua posição perante à formação deste mundo árabe tornava-

se mais complexa sobretudo por conta da questão sionista. Por fim, o Egito declarava que estaria 

disposto a segui o caminho de uma unidade pan-arabista ao passo que os demais países também 

o fizessem (KHADDURI, 1946). Assim, percebeu-se que a forma de associação a ser perseguida 

de forma que todos concordassem deveria ser a de uma federação pouco rígida. Dessa forma, a 

confederação foi o modelo adotado para a união destes países, concedendo total autonomia aos 

membros. Após assinado o Pacto Árabe, é fundado, em 1945, a Liga Árabe, tendo como membros 

originais o Egito, Iraque, Transjordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita. A Palestina, no entanto, 

não pode assinar o pacto uma vez que esta não é um Estado árabe independente. O Pacto Árabe 

encontra-se em como documento em anexo para maiores informações.  

 Deve-se atentar à questão da Palestina, que teve como representante no Comitê 

preparatório Musa beg Al-Alami e foi responsável por pontuar a situação dos árabes em 

territórios palestinos. Além, ressaltou estarem estes dispostos a aceitar as propostas do Livro 

Branco de 1939 de forma resolverem a questão palestina, além de demandar a criança de um 

Banco Árabe para que pudessem ser compradas terras postas à venda pelos judeus. Por fim, o 

comitê preparatório considerou a Palestina como território de extrema importância para o mundo 

árabe e da necessidade de serem seus direitos assegurados, e apontavam para o fato da 

necessidade de cessar o engajamento dos britânicos em promover a migração de judeus para o 

território palestino e garantir as terras dos povos árabes era de suma importância para o 

estabelecimento da paz local2.  

 

  

                                                 
2 Durante a Primeira Guerra Mundial, que levou às ruínas o Império Otomano, o Reino Unido tomou 
posse de diversos territórios — dentre eles, a região do Sinai e da Palestina. Já em 1922 na Liga das 
Nações, o governo britânico requereu a tutela oficial do território que é conhecido como Palestina. 
Dessa forma, a palestina foi colocada sob mandato britânico como zona de tutela até o ano de 1948. 
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2.3. Estrutura e funcionamento da Liga Árabe 

 A Liga dos Estados Árabes é formada por um Secretariado Geral, responsável por 

organizar os trabalhos da Liga e, portanto, realizar sua função burocrática. Já o Conselho 

Permanente, composto por todos os Estados Membros os quais possuem, cada um, direito a um 

voto. É responsável por tratar de todos os temas e assuntos comuns, porém é o único órgão que 

tem como prerrogativa tratar de temas de defesa e política externa. O Conselho pode tomar 

decisões obrigatórias a todos os membros e, ainda, impedir o país envolvido a votar nas 

resoluções. Temas como agressão, defesa e política externa devem ser tomados por consenso, ao 

passo que para os demais, as decisões são feitas por maioria. Além, quanto às decisões sobre 

assuntos comuns da organização devem ser consentidas por todos e quanto à solução pacífica de 

controvérsias, os países envolvidos devem consentirem à esta decisão.  

 O Propósito da Liga dos Estados Árabes, conforme descrito no Pacto Árabe é de promover 

os interesses comuns entre seus Estados-membros, além de realizar uma colaboração mais 

próxima entre estes de forma a resguardar suas independências e soberania. A cooperação entre 

os Estados membros será feita a partir das seguintes questões:  

(1) Questão econômica e financeira, incluindo comercio, alfândega, moeda e 

indústria. 

(2) Comunicações, incluindo ferrovias, rodovias, aviação, navegação e 

postagens e telegramas. 

(3) Questões culturais. 

(4) Questões relacionada à nacionalidade, passaportes, vistos, execução de 

julgamento e extradição.  

(5) Questões de bem-estar-social 

(6) Questões de saúde 

Conforme anteriormente citado, o uso de força entre os Estados membros é proibido, 

conforme garantido pelo artigo 5 do Pacto. Além, no que tange a outros assuntos que não a 

independência de um Estados, a soberania, ou integridade territorial, e se as partes da disputa 

tiverem recorrido ao Conselho para a mediação do conflito, então a decisão tomada pelo Conselho 

será efetiva e obrigatória. Cabe ainda ao conselho mediar as disputas que podem levar a uma 
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possível guerra de forma que a mesma seja evitada. No que tange às decisões tomadas, essas 

serão feitas somente com aprovação da maioria dos membros.  

 O Artigo 6 do Pacto Árabe prevê ainda que, em caso de um membro da Liga ser ameaçado 

de agressão, o país ameaçado deve fazer uma convocação imediata ao Conselho o qual irá decidir, 

por unanimidade, a medidas necessárias a serem tomadas de forma a repudiar a agressão. No caso 

de o Estado agressor ser um Estado-membro, seu voto não será contabilizado ao determinar a 

unanimidade.  

 No 7º artigo do Pacto, fica estabelecido que as decisões tomadas por unanimidade — ou 

seja, aquelas onde todos os Estados membros concordam, sem abstenções — deverão ser 

aplicadas à todos os Estados membros da Liga, quanto às decisões aprovadas por maioria —dois 

terços do quórum presente— serão aplicadas somente os Estados que a aceitaram.  

 O Artigo de número 8 reforça a necessidade dos Estados membros de respeitarem os 

sistemas de governo estabelecidos em outros Estados-membros, deve-se entender, portanto, que 

estes são assuntos de soberania interna, ao qual não caberia aos Estados membros da Liga de 

discutir.  

 Deve ser lembrado uma vez mais que a Liga dos Estados Árabes não é uma Federação 

uma vez que esta não possui um governo central em que não somente os Estados-membros, mas 

também seus cidadãos devam se curvar. No entanto, a Liga Árabe não é, da mesma forma, uma 

entidade internacional com personalidade jurídica como foi a Liga das Nações ou como é a ONU, 

uma vez que seu escopo é de nível regional e determinado por uma certa área geográfica e por 

uma identificação nacional ao árabe (KHADDURI, 1946).  

 Por fim, a Liga Árabe como uma confederação possui papel de importante parceria com 

as Nações Unidas no sentido de operar em conjunto com a ONU com base no capítulo VIII da 

Carta de São Francisco — carta de fundação das Nações Unidas— onde é previsto a parceria 

entre arranjos regionais e a organização.3 

 

3. A Formação de Israel 

Abraão (1500, 2000 a. C.), Isaac, Jacó, 12 Tribos. Jacó torna-se Israel e guia o povo 

israelita para o Egito, onde eles são escravizados por muito tempo até que chegada de Moisés. 

                                                 
3 Carta das Nações Unidas disponível em: https://nacoesunidas.org/carta/ 
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Em aproximadamente 1300 a.C ele liberta o povo hebreu e abre o Mar Vermelho, levando-os 

para o Monte Sinai (Egito). Ao ficar 40 anos lá em cima retornar com os 10 Mandamentos, 

contudo a população adota o paganismo, durante o período de sua ausência. Essa situação faz 

com que ele abandonou todos e vai até o Monte Nebo, onde morre admirando a Terra Prometida. 

Em seguida, seu discípulo, Josué, vai até Israel e reúne membros das 12 tribos e começa 

a povoar aquela região. A Terra Prometida foi governada por juízes por muito tempo, até que o 

povo demandou o governo de um rei. O profeta Samuel advertiu que o surgimento de um rei não 

seria a escolha mais sábia, mas a voz do povo era mais forte. Por meio de sua sabedoria, Samuel 

escolhe Saul como rei de Israel. 

Saul (aprox 1000 a. C.) é o primeiro Rei de Israel. Morreu em uma batalha contra os 

Filisteus (de origem grega). David lamenta a morte do Rei e de seu filho. Devido a isso, decide 

combater os Filisteus, matando Golias, o gigante. Diante disso, David torna-se o segundo Rei de 

Israel. David é muito rico, porém age por instinto e é agressivo. Ele uniu os 12 povos e fez de 

Jerusalém a capital do reino. Quando morreu, seu filho, Salomão, vira o novo e terceiro Rei de 

Israel. Salomão é um rei muito sábio e devido a isso consegue coordenar bem o reino. Ele constrói 

um templo no meio de Jerusalém. Salomão morre e seus dois filhos, discutem a herança real do 

pai e separam-se. Um dos filhos leva 10 povos consigo e o outro leva 2. Os 10 povos instalam-se 

no Norte e chamam sua região de Israel. Os 2 restantes, no Sul, chamam seu território de Judéia. 

Poucos anos depois, os Assírios, simpatizantes de Judéia, mas inimigos de Israel, invadem Israel 

e dissolvem os 10 povos de Israel, perdendo-os para sempre. 

400 anos depois, os Babilônios invadem a região. Eles destroem o templo de Salomão e 

levam os Judeus como prisioneiros escravos. 300 anos após o evento, os Persas atacam os 

Babilônios e libertam o povo Judeu, dizendo-lhe que podem voltar à sua região em paz. E assim 

é feito até a invasão Romana. 

O Império Romano toma posse da área                                                                        

da Judéia sob a liderança de Heródes, o Grande. Heródes era judeu, mas simpatizava com os 

Romanos. Ele representava Roma em Judéia, sendo assim a maior autoridade local. Por ser judeu, 

ele ampliou o templo com grande infraestrutura e adornos, fazendo o segundo templo bem maior 

que o primeiro. Porém, Herodes morre no ano 4 d. C. e a autoridade romana que assume o 

comando de Judéia, destrói o templo, no ano de 74 d. C.. Os Romanos ficam por la desde o século 

1 a. C. até o século 7 d. C. quando são expulsos pelos Árabes Islâmicos.  
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Após a posse dos Árabes na Terra Santa, é construído o Domo da Rocha, uma mesquita 

com uma cúpula dourada. Que foi levantado bem em cima das ruínas dos templos anteriores e 

está lá em Jerusalém até hoje. 

Os Muçulmanos resistem às Cruzadas que têm início em 1100 e fim em 1300. O líder dos 

Árabes, Saladin, era na verdade um mameluco, escravos revoltosos, que se tornaram soldados 

rebeldes. Os Mamelucos ocuparam Jerusalém até aproximadamente o ano de 1600, no qual foram 

derrotados pelo Império Turco Otomano, que apenas sairia em 1917 com a ocupação inglesa. 

Em 1917, o cenário mundial não tinha mais foco em Israel, mas sim na Primeira Guerra 

Mundial. A Tríplice Entente era composta por Inglaterra, França e Rússia, combatiam Alemanha, 

a Prússia, o Império Austro Húngaro e o Império Turco Otomano. Uma medida de guerra por 

parte da Inglaterra foi atacar e dominar os territórios turcos otomanos. Entre eles, Israel. Com o 

fim da guerra, Israel era uma área de influência inglesa. Os ingleses prometiam ao povo 

israelense, um país judeu no futuro. 

Anos depois, com o término da Segunda Guerra Mundial, os judeus do mundo estavam 

espalhados pelo globo, mas grande parte deles se reunira em Israel. Após um debate, a Liga Das 

Nações decidiu garantir o estado de Israel ao povo judeu. Mas, havia árabes insatisfeitos. Eles 

habitavam o território da Palestina (que fica atualmente em Israel) e não queriam um governo 

judeu que lhes representasse. Portanto, decidiram tomar algumas medidas. Um dia após a cessão 

de Israel aos judeus, houve a Revolta Árabe. Um grupo de extremistas atacou o país com sucesso, 

saindo vitoriosos. 

Nessa época de pós-Segunda Guerra, teve início a Guerra Fria entre a União Soviética e 

os Estados Unidos. Com medo de que o comunismo se propagasse, os Estados Unidos forneceu 

armamentos bélicos ao Estado de Israel em troca da instalação de bases americanas na região. 

Com o potencial bélico e tecnológico, os judeus de Israel venceram vários outros combates com 

os árabes, dentre eles a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur ao longo da segunda metade 

do século XX. 

Hoje, Israel é um grande centro tecnológico e turístico. Seus investimentos principais são 

em armamentos, aeronaves militares e tecnologias diversas. Vive principalmente do turismo, 

justamente por ser uma região com milênios de história. Jerusalém, a capital, é o local mais 

sagrado dos cristãos e judeus. É o terceiro local mais sagrado dos muçulmanos, perdendo apenas 

para Meca e Medina. Judeus, árabes e cristãos vivem em conjunto sem causar conflito, 
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respeitando uns aos outros. Contudo ainda há combates violentos em áreas específicas como a 

Faixa de Gaza. 

 

4. Conflitos 

4.1. Guerra Árabe-Israelense (1948-49) e a Al-Nakba 

Após diversas fracassadas tentativas de conciliação entre árabes e judeus no cenário 

internacional a partir da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, deu-se início a 

primeira Guerra Árabe-Israelense. O estopim do conflito foi a proclamação da independência do 

Estado de Israel em 14 de maio de 1948, em que o Mandato britânico da Palestina foi oficialmente 

suspenso e a existência de Israel reconhecida por ambos Estados Unidos e União Soviética. As 

forças militares do Egito, da Transjordânia (atual Jordânia), do Iraque, da Síria e do Líbano 

ocuparam as áreas ao sul e ao leste da Palestina, não atribuídas aos judeus pelas Nações Unidas 

no Plano de Partilha, e, ainda, capturou o leste de Jerusalém, incluindo o pequeno bairro judeu 

da Cidade Velha, em um esforço para prevenir a criação de um estado judeu na região. Os 

israelenses, entretanto, ganharam o controle da estrada principal para Jerusalém através das 

Montanhas Yehuda e repeliram com êxito os sucessivos ataques árabes.  
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No início de 1949, os israelenses conseguiram ocupar todo o Negev até a antiga fronteira 

entre o Egito e a Palestina, com exceção da Faixa de Gaza. Entre fevereiro e julho de 1949, por 

meio de acordos de armistício entre Israel e cada um dos Estados árabes, separadamente, uma 

fronteira temporária foi fixada entre Israel e seus vizinhos. Em Israel, essa guerra é conhecida 

como a Guerra de Independência, enquanto os palestinos se referem a esse conflito como do Al-

Nakba (A Catástrofe), pois seria o início de um longo processo de emigração de palestinos da 

região. Embora Israel tenha se saído superior no final do conflito, as tensões entre árabes e 

israelense não foram resolvidas e, portanto, permaneceram durante a década de 1950. 

 

4.2. Crise do Suez 

Em 26 de julho de 1956, o presidente egípcio Gamal Abdal Nasser anunciou a 

nacionalização da Suez Canal Company, empresa conjunta britânico-francesa que possuía e 

operava o Canal de Suez desde a sua construção em 1869. O canal possui uma importância 

histórica, pois antes da consolidação dessa via, as embarcações deveriam contornar o continente 

africano para chegar nas Índias, o que aumentava o risco da viagem, em termos de segurança e 

viabilidade. O anúncio de Nasser ocorreu após meses de tensões políticas entre o Egito, a Grã-

Bretanha e a França. Embora Nasser tenha oferecido uma compensação econômica total à 

Companhia, os governos de Anthony Eden e de René Coty, desconfiados que Nasser se 

posicionaria contra a continuação da influência política europeia na região, indignaram-se com a 

nacionalização. O líder egípcio, por sua vez, se ressentiu do que viu como esforços imperialistas 

para perpetuar uma forma de dominação colonial. 

A administração do presidente estadunidense Dwight Eisenhower, preocupada com a 

perspectiva do surgimento de hostilidades entre seus aliados da OTAN e um poder emergente e 

influente do Oriente Médio, que poderia abrir margem a uma possível intervenção da União 

Soviética na região, tentaram negociar um acordo diplomático para a disputa britânico-franco-

egípcia, propondo a criação de uma Associação de Usuários do Canal de Suez (SCUA), um 

consórcio internacional em que 18 dos principais países marítimos do mundo eram membros, 

para operar o Canal. Embora a proposta concedesse  participação igualitária entre os países 

envolvidos no Canal, ela, em conjunto com diversos outros esforços de conciliação por 

intermédio dos americanos e de organizações internacional, como as Nações Unidas, não 

conseguiram conquistar o pleno apoio de qualquer dos lados beligerantes. 

Em discussões com os Estados Unidos entre agosto e outubro de 1956, o governo britânico 

repetidamente insinuou que poderia recorrer à força para lidar com Nasser. Paralelamente, os 
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britânicos e franceses realizaram consultas militares secretas com Israel, que já considerava a 

política nacionalista de Nasser uma ameaça ao status quo e à sua segurança territorial, resultando 

na elaboração de um plano militar conjunto para invadir o Egito e derrubar o seu presidente. 

Seguindo esses planos, as forças israelenses atacaram a península do Sinai em 29 de outubro de 

1956, avançando para dentro de 10 milhas de distância do Canal de Suez. Com o pretexto falso 

de proteger o Canal de um possível conflito egípcio-israelense, a Grã-Bretanha e a França 

desembarcaram suas tropas poucos dias depois. 

Em resposta, a administração de Eisenhower, preocupada em separar os Estados Unidos 

do colonialismo europeu aos olhos da comunidade internacional – principalmente devido à 

estridente condenação da intervenção soviética na República Popular da Hungria na mesma 

semana -, bem como a possibilidade de os soviéticos intervirem para ajudar Nasser, pressionaram 

o Reino Unido e a França a aceitar o cessar-fogo do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

em 6 de novembro. Além disso, os estadunidenses votaram as resoluções condenando 

publicamente a invasão e aprovando a criação de uma força de paz da ONU com o objetivo de 

manter a paz na região. 

 

4.3. Guerra dos Seis Dias  

Em 5 de junho de 1967, o Estado de Israel lançou um ataque preventivo de invasão à 

Península do Sinai, em resposta à movimentação de tropas até o Estreito de Tiran, local próximo 

à fronteira entre os dois países, por parte do Egito. Até 11 de junho, o conflito chegou a incluir a 

Jordânia e a Síria. Como resultado desse conflito, Israel ganhou o controle não apenas sobre Sinai, 

mas também as colinas do Golã, a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. As 

reivindicações israelenses sobre esses territórios, e a questão dos palestinos presentes nas regiões, 

se destacam como um desafio de longo prazo para a diplomacia no Oriente Médio. 

Em 7 de abril de 1967, alguns meses antes do conflito, uma escaramuça na terra se 

transformou em uma grande batalha aérea durante a qual Israel derrubou seis aeronaves sírias do 

MiG que sobrevoava a região do monte Hermon, nas colinas do Golã. Esse acontecimento levou 

o presidente egípcio Nasser a oferecer imediatamente apoio à Síria no caso de um futuro ataque 

israelense, cuja iminência era perceptível. 

Em 13 de maio, Nasser recebeu uma mensagem secreta da União Soviética, que forneceu 

ao Egito e à Síria armas de guerra, informando-o de que Israel havia reunido tropas na fronteira 

com a Síria. Então, Nasser tomou medidas imediatas para defender sua promessa à Síria. Em 14 



 

15 

de maio, ele mobilizou seu exército e, três dias depois, pediu ao Secretário-Geral das Nações 

Unidas, U Thant, que removesse as Forças de Emergência das Nações Unidas que estavam 

estacionadas na Península do Sinai desde o final da crise do Canal de Suez de 1956, recebendo 

uma resposta afirmativa. Nasser fechou o Estreito de Tiran no dia 21 de maio para todos os 

embarques e desembarques de Israel. 

O presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, condenou o bloqueio egípcio ao 

Estreito de Tiran e tentou desencorajar uma crise militar, embora ainda apoiasse Israel, em caráter 

tanto político quanto econômico e militar. Embora as nações árabes acreditassem que Johnson 

apoiaria uma ação militar israelense, os Estados Unidos não queriam ser atraídos para outro 

conflito armado, uma vez que já estava participando da Guerra do Vietnã. Em um discurso em 

23 de maio, o presidente Johnson negou o direito egípcio de interferir com os direitos de 

transporte de qualquer país do Golfo de Aqaba e comprometeu os Estados Unidos a apoiar os 

direitos de passagem de todas as nações da região. Apesar de incentivar negociações 

diplomáticas, bilaterais ou multilaterais, ele advertiu que os Estados Unidos se oporiam a 

agressões por qualquer nação da região.  

No final de maio, apesar dos esforços diplomáticos, as tensões continuaram a aumentar. 

A retirada das forças das Nações Unidas do Sinai, a ocupação da Península por parte das tropas 

egípcias, a acumulação de forças hostis na fronteira israelense e a assinatura de um Pacto de 

Defesa Mútua entre o Egito e a Jordânia em 30 de maio enfraqueceram os esforços americanos 

de convencer o primeiro-ministro de Israel, Levi Eshkol, a não prosseguir com a tomada de 

medidas militares incisivas. Entretanto, a guerra começou em 5 de junho de 1967, quando aviões 

israelenses atacaram a força aérea egípcia e destruíram muitos aeródromos. Entre 5 de junho e 11 

de junho, as Forças de Defesa israelenses lideraram ataques contra as forças egípcias no Sinai e 

Gaza e contra os militares jordanianos em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia. O conflito 

terminou com importantes batalhas contra as forças sírias nas Colinas do Golã entre os dias 9 e 

10 de junho. Em 11 de junho, Israel tomou controle do território anteriormente ocupado pelos 

árabes no Sinai, nas colinas de Golã, na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental.  
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Após a guerra, a questão do retorno dos territórios ocupados por Israel, para os países a 

que anteriormente pertenciam, recebeu destaque nas comunidades internacionais. O presidente 

norte-americano Johnson posicionou-se radicalmente contra qualquer mudança permanente no 

status legal e político dos territórios ocupados pelos israelenses e enfatizou que a terra árabe 

deveria ser devolvida apenas como parte de um acordo de paz global que reconhecesse o direito 

de Israel a existir. O princípio da “terra pela paz” foi incorporado na Resolução 242 do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas, adotada em novembro de 1967. Esse documento exigia a 

retirada dos militares israelenses dos territórios ocupados após a Guerra dos Seis Dias em troca 

da paz com seus vizinhos. A fórmula da “terra pela paz” serviu de base para futuras negociações 

no Oriente Médio. 

Contudo, os países árabes não ficaram satisfeitos com a derrota, e, por isso, foi aprovada 

a Resolução Khartoum da Liga Árabe, que estabelecia a política dos três negativos: “nenhuma 

paz com Israel, nenhum reconhecimento com Israel, nenhuma negociação com Israel”. Todos os 

Estados-membros deveriam seguir essa resolução, sem espaço para flexibilizações. Ainda, o 

presidente Nasser afirmou, no final de 1967, que o único jeito de expulsar os israelenses da 

Península do Sinai seria por meio do uso da força. Essa mentalidade ocasionou na Guerra do 

Desgaste, que, quando comparada aos outros conflitos da região, ocorreu em menor escala. 
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4.4. Guerra do Yom Kippur 

A quarta guerra Árabe-israelense foi iniciada pelo Egito e pela Síria em 6 de outubro de 

1973, no dia sagrado judaico de Yom Kippur e durante o Ramadã, o mês do jejum islâmico, e 

continuou até 26 de outubro de 1973. A guerra, que acabou atraindo os Estados Unidos e a União 

Soviética em confronto indireto em defesa de seus respectivos aliados, foi lançado com o objetivo 

diplomático de convencer um Israel castigado, ainda que invicto, a negociar em termos mais 

favoráveis aos países árabes. 

A Guerra dos Seis Dias foi seguida de anos de luta esporádica, que se transformou em 

uma guerra de larga escala em 1973. Na tarde de 6 de outubro, o Estado de Israel foi atacado 

simultaneamente em dois fronts pela República Árabe do Egito e pela República Árabe da Síria. 

Com o elemento de surpresa para sua vantagem, as forças egípcias cruzaram com sucesso o Canal 

de Suez com maior facilidade do que o esperado, sofrendo apenas uma fração das vítimas 

antecipadas, enquanto as forças sírias conseguiram lançar sua ofensiva contraposições israelenses 

e atravessar as Colinas do Golã. A intensidade dos assaltos egípcio e sírio, tão diferentes da 

situação em 1967, rapidamente começou a esgotar as reservas de munições israelenses. O 

primeiro-ministro israelense Golda Meir solicitou ajuda aos Estados Unidos, enquanto o exército 

e a população improvisaram uma estratégia de batalha. A relutância americana em ajudar Israel 

mudou rapidamente quando a União Soviética iniciou seu próprio esforço de reabastecimento 

para o Egito e a Síria. Dessa maneira, o presidente Richard Nixon estabeleceu uma linha de 

abastecimento de emergência para Israel, embora os países árabes impusessem um pesado 

embargo de petróleo e vários aliados dos Estados Unidos se recusaram a facilitar o envio de 

recusos bélicos. 

Com os reforços a caminho, as Forças de Defesa de Israel rapidamente contornaram a 

situação desfavorável. Israel conseguiu desabilitar porções das defesas aéreas egípcias, o que 

permitiu que as forças israelenses atravessassem o canal de Suez e cercassem o Exército egípcio. 

Na frente do Golã, as tropas israelenses repeliram os sírios e avançaram até a borda do planalto, 

no caminho de Damasco. As tropas de Israel conseguiram não apenas reconquistar o território 

perdido mas expandir para além do Sinai e das Colinas do Golã. Em 22 de outubro, o Conselho 

de Segurança das Nações Unidas aprovou a resolução 338, que exigia o fim imediato de quaisquer 

conflitos armados na região; no entanto, as hostilidades continuaram por vários dias e apenas 

cessaram em 26 de outubro. 
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5.  Política Externa 

Arábia Saudita 

Durante o reinado de Faisal bin Abdulaziz Al Saud, apesar de inicialmente relutante, a 

Arábia Saudita se juntou com os outros países árabes produtores de petróleo no embargo feito 

em 1973. Logo, porém, tomou medidas mais radicais do que o acordado, adquirindo, assim, um 

papel de protagonista na política da região e se comprometendo internacionalmente com as causas 

árabes e muçulmanas. Como consequência do embargo junto com o plano de transformação 

econômica de Faisal, a economia saudita deslanchou, em 1972 seu PIB era de 40,5 bilhões de 

riais4 e em 1973 chegou a 99,3 bilhões. Dessa forma, o rei investiu na infraestrutura, expandiu os 

serviços de educação e saúde, aprimorou os setores de comunicação e transporte e, 

principalmente, aumentou o poder militar do Estado ao comprar armas estadunidenses. O 

embargo pode não ter conseguido trazer Jerusalém de volta a soberania árabe, porém, foi um 

ponto crucial na história e imagem da Arábia Saudita que sob o comando de Faisal se tornou um 

símbolo de luta nos olhos de muitos muçulmanos. 

                                                 
4 Moeda saudita 
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Em 1975, todavia, Faisal foi assassinado. Em seu lugar subiu ao trono Khalid bin 

Abdulaziz Al Saud que notavelmente dava menos destaque a política externa que seu antecessor. 

Sobre os Acordos de Camp David, a Arábia Saudita vê com maus olhos a ação do Egito, sendo 

assim a favor de sua expulsão da Liga dos Estados Árabes caso os leve a frente. Entretanto, vale 

pontuar que a nação saudita apresenta uma postura relutante quanto ao total isolamento egípcio. 

 

Argélia 

Novembro de 1978 é um período particularmente complicado para a Argélia visto que 

Houari Boumédienne, no poder desde 1965, é atingido com uma rara doença sanguínea. Na 

ausência de um vice-presidente, primeiro-ministro ou até mesmo ministro da defesa, quem toma 

as rédeas argelinas enquanto o presidente se recupera é o Conselho da Revolução5 liderado por 

Rabah Bitat. 

No que tange a questão palestina, a Argélia acredita firmemente que a insurgência do 

povo árabe é a única forma de resolução da problemática, dessa forma, totalmente contrária aos 

acordos de paz com Israel. Esse é um assunto de bastante importância para o país que relaciona 

o conflito com sua própria história. Entende-se a ação israelense como nada mais que agente do 

imperialismo e colonialismo, assim como foi a França para eles. 

Já pré Camp David, junto com Síria, Iêmen do Sul e Líbia, todos aliados a OLP, 

declaravam boicote econômico de diplomático com o Egito devido às suas negociações com 

Israel. 

 

Bahrein 

Nos últimos anos o Bahrein vem se mostrando economicamente dependente da Arábia 

Saudita que financia muitos de seus projetos, assim, segue seus passos dentro do comitê. Acha 

absurda a ideia de negociar com o “inimigo sionista” e expressa total apoio a Organização para 

Libertação da Palestina. 

 

                                                 
5 Composto essencialmente por militares, deram o golpe que permitiu a chegada de 
Boumédienne, também militar, no poder. 
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Djibuti 

Em 27 de junho de 1977, o Território Francês dos Afares e Issas tornou-se independente, 

assumindo o nome Djibuti, com Hassan Gouled Aptidon como presidente. Djibouti estabeleceu 

um perfil internacional pacífico através de uma política de neutralidade estrita nos assuntos 

regionais (ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 2018). 

 

Egito 

“Guerra nunca mais” era esse o objetivo de Sadat que, apesar de seus meios terem sido 

rechaçados na comunidade árabe, obteve uma ótima resposta ocidental e da própria população 

egípcia. De forma geral, o povo aceitava a ideia dos acordos com Israel se isso significasse a 

recuperação de seus territórios. Cansados de carregar o fardo da guerra, os egípcios ainda 

encaravam a postura palestina como ingrata após todos os sacrifícios do Egito ao longo dos anos. 

Esse posicionamento, porém, não era refletido dentro do governo de Cairo que, por exemplo, em 

dois anos, 1977 e 1978, teve duas renuncias no cargo de ministro das relações exteriores, sendo 

uma delas durante os acordos de Camp David. 

 

Emirados Árabes Unidos 

A política externa dos Emirados Árabes Unidos em relação aos países árabes foca na 

resolução dos conflitos interiores da região e na busca pelo consenso. Isso é principalmente 

devido à filosofia do presidente Sheikh Zayed que possui o histórico de agir como moderador e 

conciliador de conflitos. No caso palestino especificamente, os Emirados Árabes apoiam 

totalmente a OLP e, apesar da relação próxima com o Egito, repreendem suas ações recentes. 

 

Iêmen do Norte 

 O Iêmen do Norte, ou oficialmente conhecido como República Árabe do Iêmen. Em 1962, 

o Iêmen viveu uma revolução que desencadeou na divisão entre norte e sul, e assim definido tal 

nome, após a guerra civil vivenciada. 

 Recentemente constituído, o Iêmen do norte enfrentava grandes disputas políticas dentro 

de seu território. Para fora, suas preocupações estavam relacionadas à estabilização do cenário, 
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tendo isto em vista mesmo distante dos objetivos do ocidente, era a favor de um acordo entre a 

OLP e Israel. 

 

Iraque 

Sede da reunião em questão, o Iraque tem tido histórico recente de prosperidade. Circulam 

boatos, porém, sobre o estado de saúde do presidente Hasan al-Bakr. Concomitantemente, o vice 

Saddam Husain vem acumulando cargos de forma a ser quase que o governante de fato do país. 

Como consequência dos últimos bons anos, o Iraque vê a situação egípcia/israelense como 

oportunidade de se firmar como liderança árabe. 

Em 1977, após a visita de Sadat a Jerusalém, cortou relações diplomáticas com o Egito e 

defendia ações mais radicais que a maioria. Com o passar do tempo, porém, Bagdá percebeu que 

um discurso mais moderado era mais eficaz para seus objetivos. Assim, no momento da reunião 

já havia reestabelecido laços diplomáticos com Cairo, mesmo que não totalmente. 

Vale notar ainda que em outubro de 1978 foi publicado o Charter of Joint National Action 

entre a Síria e o Iraque pontuando uma reaproximação entre os países. Enquanto o início do ano 

foi marcado por troca de farpas e acusações, o outono árabe trouxe de volta a conversa de 

unificação entre os dois. 

 

Jordânia 

Assim como os outros Estados árabes, a aproximação entre Israel e Egito em 1977 foi 

encarada como uma surpresa pela Jordânia. Entretanto, o rei Hussein, em um primeiro momento, 

tomou uma posição mais passiva e incentivou que os outros países fizessem o mesmo. Defendia 

que uma reação muito agressiva apenas isolaria o Egito e faria com que Sadat intensificasse as 

negociações. Além disso, apesar dos pesares, encarava como positivo o posicionamento feito pelo 

presidente egípcio no Knesset ao dizer que era contra a feitura de um acordo à parte para resolver 

a questão palestina e enfatizar sua importância, reconhecer a relação da Jordânia com a 

Cisjordânia e a proposta de incorporar a Jordânia nas conversas de paz em vez da OLP. 

Hussein, ainda que simpático ao discurso da Sadat, não via como fazer parte das 

negociações seria benéfico para a Jordânia. Temia que isso isolaria seu país do mundo árabe, 

causaria o descontentamento sírio e desestabilização da Transjordânia. Além disso, após a 
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reunião da cúpula de Rabat que reconheceu a OLP como único representante autorizado dos 

palestinos, destituindo Hussein desse papel, o rei alegava foco no próprio território, sem intenção 

de tomar iniciativas relacionadas à questão da Palestina a não ser que tivesse um claro mandato 

árabe e palestino para tal. 

 

Kuwait 

Com uma recente constituição dando ao Kuwait um caráter um tanto mais democrático 

que seus vizinhos, o país preza pela paz a todo custo. A questão é: será o caminho tomado pelo 

Egito a melhor forma de consegui-la? Um dos pilares kuwaitianos é a ideia de pertencimento a 

Nação Árabe, de forma a encarar como grave a postura de Sadat. É importante notar, porém, a 

prioridade pela identidade kuwaitiana especificamente. De forma a seguir a lógica: em primeiro 

lugar kuwaitianos, em segundo muçulmanos e árabes em terceiro. 

 

Líbano 

De 1956 a 1958, o presidente Camille Chamoun permaneceu insensível aos sentimentos 

anti-britânicos e anti-franceses que estavam em alta depois da crise de Suez e não seguiu a 

liderança do Egito em romper relações diplomáticas com os dois Estados europeus. O governo 

recém-formado seguiu a mesma política, colocando, assim, o Líbano em um curso de colisão com 

o Egito de Nasser, o que levou ao colapso da ordem e à erupção da guerra civil no país (HITTI, 

1989). 

Ambos os regimes de Charles Helou (1964-1970) e Suleiman Frangieh (1970-1976), 

recorreram a uma política de fazer concessões ao pólo árabe, sem realmente abordar as raízes da 

crise no país, principalmente para evitar uma escalada do conflito (Ibidem).  

O governo de Sarkis, iniciado em 1976, é marcado por uma política mais passiva, 

abstendo-se de tomar qualquer ação que possa ser provocativa e, assim, trazer resultados 

devastadores. Contemplando o custo que uma ação pode acarretar ao Líbano, a abstenção e o 

autocontrole tornam-se as virtudes da política de Sarkis (Ibidem). 
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Líbia 

Em setembro de 1969, um grupo de oficiais do Exército líbio assumiu o controle do 

governo em um golpe de Estado. Depois do golpe, o grupo formou o Conselho de Comando 

Revolucionário, presidido por Muammar al-Qadhafi. O regime de Qadhafi assumiu um sabor 

distintamente anticolonial que refletia as tendências políticas revolucionárias do Egito sob o 

comando de Gamal Abdul Nasser. Essa mudança na postura da política externa abalou as relações 

da Líbia com os Estados Unidos e o Reino Unido e iniciou a degradação dos laços entre a Líbia 

e o Ocidente (STOTTLEMYRE, 2012). 

Sob a liderança de Qadhafi, a Líbia escolheu um caminho ideológico para o foco no 

fortalecimento da soberania enquanto busca políticas de unidade e anti-imperialismo. Isso 

geralmente coloca a Líbia em conflito com o Ocidente e, às vezes, com seus vizinhos 

(STOTTLEMYRE, 2012). 

 

Marrocos 

Sede das primeiras conversas, secretas, entre Egito e Israel em setembro de 1977, o 

Marrocos atuou como seu principal canal de comunicação. O mediador foi o próprio rei Hassan 

II que durante a reunião declarou “A OLP é o câncer em nosso meio. Seu destino não me interessa 

absolutamente”. 

 

Mauritânia 

A República Islâmica da Mauritânia é um país que por anos viveu sobre dominação 

francesa, e de histórico de escravidão. Após um golpe militar em julho de 1978, a Mauritânia 

ainda instável politicamente, se alinha ao posicionamento geral árabe, sendo bastante crítica das 

ações egípcias. 
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Omã 

Omã, ou também dito como Sultanato de Omã, é um país de grande posição estratégica 

no Golfo Pérsico. Debaixo do governo do sultão Qaboos, o Omã é totalmente favorável aos 

acordos de Camp David e alega que só assim se chegará a paz na região, sendo esta favorável a 

sua economia e comércio.  

 

Qatar 

Advindo do antigo Império Otomano, o Estado do Qatar sofreu dominação britânica por 

anos e, em 1971, as nações chegaram a um acordo quanto à independência do país.  

Sobre o acordo de paz realizado entre o Egito e Israel, o país se encontra consonante a 

posição de sua antiga metrópole, pois as mesmas ainda possuem relações tanto diplomáticas 

quanto econômicas, muitas ligadas à coroa britânica. Portanto, a restauração da paz do território 

em disputa é uma das prioridades do Rei. 

Tais posições são muito bem vistas pela Coroa, pelo Bastião da Liberdade e, agora, por 

mais um aliado no Oriente Médio, Israel. As prioridades catarianas se expandem também ao 

âmbito econômico visando, também, um fortalecimento econômico entre os países pró-OTAN 

dentro do mundo árabe. 

 

Somália 

As primeiras décadas do século XX marcam a consolidação do poder das potências 

ocidentais na região do Chifre da África. França, Inglaterra e Itália tinham possessões coloniais 

na região da atual Somália, Djibuti e Eritreia. O país conhecido hoje como Somália foi dividido 

entre duas potências coloniais: a porção norte do país foi colonizada pela Itália e a parte sul, pela 

Inglaterra. Após quase quatro décadas de dominação, os antigos protetorados do norte e do sul 

conquistaram a independência e se uniram formando a República da Somália. Formou-se um 

Estado nos moldes ocidentais, elegendo um parlamento, presidente e primeiro-ministro. No 

entanto, o exército do país, comandado pelo General Siad Barre e apoiado pela União Soviética, 

assumiu o poder em 1969. (ZABLONSKY, 2016). 

No governo de Barre, pode-se apontar que a ideologia do regime estava voltada para a 

ideia de uma sociedade revolucionária socialista, aliada aos ideais nacionalistas pan-somalis de 
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uma “Grande Nação”, formada por todos os somalis espalhados pela região do Chifre da África 

(ZABLONSKY, 2016). 

 

Sudão  

A política externa do Sudão reflete as crenças pessoais moderadas do presidente Gaafar 

Nimeiri. As visões do presidente foram moldadas em grande parte pela natureza das ameaças 

externas encaradas pelo Sudão. Nos primeiros dois anos após a chegada de Nimeri ao poder, em 

1969, a política externa sudanesa era guiada pelo pan-arabismo defendido pelo presidente egípcio 

Nasser. Grande parte das posições incluía oposição aos EUA como apoiador de Israel e um desejo 

de fortalecer os laços com Egito, Líbia e Síria (CIA, 1983).  

Em 1971, no entanto, há uma virada na política externa sudanesa após um golpe de Estado 

de curta duração. Nimeiri passou a desconfiar das intenções da União Soviética e gradualmente 

descartou o apoio dos soviéticos. Nimeiri virou-se então para o Egito, Arábia Saudita e, em 1976, 

Estados Unidos em busca de ajuda (CIA, 1983). 

 

Tunísia 

A Tunísia tornou-se independente em 1957. Habib Bourguiba foi a grande figura do 

movimento de independência da Tunísia e primeiro presidente do país. Ele tem a convicção de 

que as relações exteriores da Tunísia têm um futuro com o Ocidente e também acredita que há 

legados econômicos, culturais e sociais positivos do colonialismo a serem explorados na relação 

com a França. Ele busca assegurar uma amizade duradoura e cordial com a França e trabalha 

incansavelmente para desenvolver boas relações com os EUA, ansioso por ligar a Tunísia às 

tecnologias de modernização (JEBEL, 2014). 

 O presidente Bourguiba prefere o pragmatismo à ideologia. Ele não permite que seu 

alinhamento com o Ocidente interfira nas políticas comerciais positivas com os países em 

desenvolvimento e com o bloco soviético. Bourguiba mantém boas relações com o Oriente, em 

busca de mercados de exportação e comércio bilateral, e com o Ocidente, para assistência 

econômica e militar, reduzindo assim a dependência do país. O pragmatismo de Bourguiba 

também se estende ao mundo árabe. Rejeitando as restrições ideológicas, ele defende uma 

posição moderada e construtiva em relação a Israel, conclamando os palestinos a aceitarem a 

divisão da ONU em seu famoso discurso de 1964 em Jericó; no entanto, ele apoia os direitos dos 
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palestinos. Ele também pede a unidade árabe baseada em cooperação mutuamente vantajosa em 

vez de integração política (JEBEL, 2014). 
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Anexo6: 

Carta da Liga Árabe 
 
 
Sua Excelência, o Presidente da Síria; 

Sua Majestade Real, o Emir da Transjordânia; 

Sua Majestade, o Rei do Iraque; 

Sua Majestade, o Rei da Arábia Saudita; 

Sua Excelência, o Presidente da República Libanesa; 

Sua Majestade, o Rei do Egito, o Rei do Iêmen; 

Tendo em vista reforçar as estreitas relações e os numerosos laços que unem os Estados 
Árabes; 

E por precaução com a consolidação e reforço destes laços com base no respeito pela 
independência e pela soberania dos Estados no tema; 

E em resposta à opinião pública em todos os países árabes; 

Acordaram em concluir um pacto para esse efeito e delegaram com plenos poderes, aqueles 
cujos nomes são dados abaixo; 

Quem após a troca de credenciais concedendo-lhes plana autoridade que foram consideradas 
válidas e em ciência, concordaram com o seguinte: 

 
Artigo 1) 

A Liga Árabe deve ser composta por Estados Árabes independentes que assinaram o pacto. 

Todo Estado Árabe independente deve ter o direito de aderir à Liga. Quem desejar aderir, 

deve apresentar um pedido a este efeito que deve ser arquivado com o Secretariado Geral 

permanente e submetido ao Conselho, que o debaterá na sua primeira reunião após a 

apresentação do pedido. 

 

Artigo 2) 

O propósito da Liga é aproximar as relações entre os Estados-membros e coordenar suas 

atividades políticas com o objetivo de realizar uma colaboração mais próxima entre os mesmos, 

para salvaguardar suas independências e soberania e considerar em maneiras gerais os assuntos 

                                                 
6 Agradecimentos especiais ao Danylo Magalhães, Gabriel Rodrigues e João Pedro Alves por terem cedido a carta 
traduzida da Liga dos Estados Árabes. 
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e interesses dos países árabes. 

Estes também têm, entre seus propósitos, uma cooperação próxima dos Estados-membros com 

a devida consideração da estrutura de cada um desses Estados e as condições já existentes, nas 

seguintes maneiras: 

 

(a) Econômica e financial, incluindo comércio, taxas alfandegárias, moeda, agricultura e 

indústria; 

(b) Comunicação, incluindo ferrovias, estradas, aviação, navegação, mensagens e 

telégrafos 

(c) Culturais; 

(d) Conectadas com a nacionalidade, passaportes, vistos, execução de julgamentos e 

extradição; 

(e) Bem estar social; 

(f) Saúde; 

 

Artigo 3) 

A Liga deve ter um Conselho composto por representantes do Estados-membros. Cada Estado 

deve ter um único voto, não importando o número de representantes. 

O conselho será encarregado com a função de realizar o propósito da Liga e de supervisionar a 

execução de acordos concluídos entre os Estados-membros nas questões referidas para os artigos 

anteriores ou em outros assuntos. 

Estes devem ter a função de determinar os sentidos, através do qual, a Liga colaborará com 

organizações internacionais - que devem ser criadas no futuro para garantir paz e segurança e 

organizar relações econômicas e sociais. 
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Artigo 4) 

Um comitê especial deve ser formado para cada categoria enumerada no Artigo 2, no qual, cada 

Estado-membro deve ser representado. Estes comitês serão encarregados com o estabelecimento 

das bases e o âmbito da cooperação, na forma de projetos de acordos, nos quais devem ser 

submetidos ao Conselho para sua consideração prévia e sendo submetida aos Estados referidos. 

Delegados representando outros países Árabes podem participar desses comitês como membros. 

O Conselho deve determinar as circunstâncias nas quais a participação desses representantes 

deve ser permitida assim como as bases da representação. 

 

Artigo 5) 

O recurso da força para assentamentos das disputas entre dois ou mais Estados-membros não 

deve ser permitida. Deve surgir entre eles uma disputa que não envolva a independência de um 

Estado, sua soberania, ou sua integridade territorial, e as duas partes rivais devem solicitar ao 

Conselho que o assentamento em disputa, a decisão do Conselho deve ser efetiva e obrigatória. 

Neste caso, os Estados que estão na disputa, não devem participar das deliberações e decisões 

do Conselho. 

O Conselho deve mediar a disputa que possivelmente levaria a uma guerra entre dois Estados-

membros ou entre Estados-membros e outros, visando conciliá-los. 

 

Artigo 6) 

Em caso de agressão ou em ameaça de agressão por um Estado contra um Estado membro, o 

Estado atacado ou ameaçado pode requerer uma reunião imediata do Conselho. 

O conselho determinará as medidas necessárias para repelir tal agressão. E sua decisão deverá 

ser tomada por unanimidade. Se a agressão for cometida por um Estado membro, o voto deste 

Estado não será contabilizado na votação por unanimidades. 

Se a agressão for cometida de tal maneira a impedir o Governo do Estado Membro comunique-

se com o Conselho, o representante deste Estado poderá solicitar ao mesmo uma convocação 

para os fins previstos no parágrafo anterior. 

Artigo 7) 
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As decisões do Conselho tomada por votação unânime serão obrigatórias para todos os Estados 

membros da Liga; já as decisões efetivadas por maiorias serão obrigatórias somente àqueles que 

forem a favor. 

Em ambos os casos as decisões serão executadas em cada Estado de acordo com a estrutura 

fundamental do mesmo. 

 

Artigo 8) 

Todos os Estados Membros deverão respeitar a forma de obtenção de governo de cada Estado 

membro da Liga e deverão reconhecer a forma de governo que obtém como um direito daquele 

Estado, e deverão se comprometer a não tomar nenhuma atitude tendendo a mudar tal forma. 

 

Artigo 9) 

Os Estados da Liga Árabe, que desejam estabelecer entre eles mesmos uma colaboração mais 

estreita e vínculos mais fortes no próprio pacto presente, podem concluir entre si qualquer acordo 

que desejam para tal fim. 

Tratados e acordos já concluídos ou que possam ser concluídos no futuro entre um Estado 

membro e qualquer outro Estado não serão vinculativos para os outros membros. 

 

Artigo 10) 

A sede permanente da Liga dos Estados Árabes será no Cairo. O Conselho da Liga pode se 

reunir em qualquer outro lugar que designar. 

 

Artigo 11) 

O Conselho da Liga se reunirá em sessão ordinária duas vezes por ano durante os meses de 

março e outubro. E uma sessão extraordinária pode ser convocada sempre que houver 

necessidade se, no mínimo dois estados membros efetivarem o pedido. 
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Artigo 12) 

A Liga contará com uma Secretaria Geral permanente, composta por um Secretário Geral, 

Secretários Adjuntos e um número adequado de funcionários. 

O Secretário-Geral será nomeado pelo Conselho após a votação de dois terços dos Estados da 

Liga. Os Secretários Adjuntos e os funcionários principais são nomeados pelo secretário-geral 

com a aprovação do Conselho. 

O Conselho estabelecerá uma organização interna para a Secretaria-Geral, bem como as 

condições de serviço dos funcionários. 

O Secretário Geral terá o posto de Embaixador; e os os Secretários adjuntos a categoria de 

ministros de pleno poder. 

O primeiro Secretário Geral da Liga é designado em anexo ao presente Pacto. 

 

Artigo 13) 

O Secretário Geral deve preparar o orçamento anual da Liga dos Estados Árabes e submetê-lo 

para ser analisado, e posteriormente aprovado, pelo Conselho da Liga antes do início de cada 

ano fiscal. 

O Conselho irá determinar a parcela que cada país terá como sua responsabilidade orçamentária 

para com a Liga. A revisão da quantia ordenada para cada país é cabível perante a exposição de 

fatos que comprovem a impossibilidade de contribuir com o previsto. 

 

Artigo 14) 

Os membros do Conselho da Liga dos Estados Árabes, os membros de seus comitês internos e 

seus oficiais designados como parte da organização interna, deverão usufruir, durante o 

exercício de sua profissão, de privilégios diplomáticos e imunidade. 

Os locais ocupados pelas instituições desta Liga são considerados invioláveis. 
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Artigo 15) 

O Conselho deve encontrar-se, pela primeira vez, sob o convite do Presidente Egípcio. 

Futuras reuniões deverão ser convocadas pelo Secretário-Geral. 

Os representantes de cada Estado-membro da Liga dos Estados Árabes deverão assumir a 

Presidência da mesma em decisão do conselho de forma rotativa. 

 

Artigo 16) 

Exceto em questões acordadas nesta Carta, a maioria simples será suficiente e deverá ser acatada 

como decisão efetiva da Liga dos Estados Árabes nas seguintes questões: 

(a) Quanto aos Funcionários 

(b) A aprovação do Orçamento da Liga 

(c) A organização interna deste Conselho, seus respectivos comitês e ao Secretariado 

Geral 

(d) Os Projetos de Resolução 

 

Artigo 17) 

Os Estados-membro desta Liga devem requerer, juntamente ao Secretariado Geral, cópias de 

todos os tratados e acordos que eles concluíram ou virão a concluir com qualquer outra Nação, 

seja ela membro ou não da Liga dos Estados Árabes. 

 

Artigo 18) 

Se um dos Estados-membro desejar se retirar da Liga, o Conselho deve ser informado de suas 

intenções com um ano mínimo para que a sua retirada tenha reais efeitos; durante este período 

de um ano, o país ainda fará parte da Liga. 

O Conselho da Liga pode tomar a atitude de expulsar qualquer Estado-membro enquanto ele 

não cumprir o acordado na Carta da Liga e não estiver cumprindo para com as suas obrigações. 

Para tal ocorrer, a decisão deve ser tomada de forma unânime, excluindo o voto da delegação 

que está para ser expulsa. 
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Artigo 19) 

O presente Acordo deve ser aceito perante aprovação de dois terços dos Estados-membros 

objetivando a consolidação dos laços dentre os representantes da Liga, a criação de uma Corte 

Árabe de Justiça e a regulação das relações da Liga com organizações internacionais para que 

garantam a segurança e a paz entre os países. 

Nenhuma decisão deve ser tomada quanto a reformulações exceto em sessões que possuam seu 

propósito destinados para tal. 

Qualquer Estado que não aprove tal mudança poderá se retirar da Liga quando a mesma se tornar 

vigente, sem estar vinculado pelas disposições expostas em artigos anteriores. 

 
Artigo 20) 

O presente Tratado e seus anexos devem ser ratificados em sua forma integral pelos Governos 

de cada um dos países signatários. 

A forma como deverá ocorrer a ratificação desta Carta deve ser analisada juntamente com o 

Secretariado Geral. Após o período de 15 dias do recebimento arquivo que comprova a 

ratificação, a delegação tornar-se-á vinculada À Liga dos Estados. 

O presente Tratado foi redigido no idioma Árabe, datado em 22 de Março de 1945 e feito em 

Cairo, Egito. Uma cópia certificada deste tratado deverá ser enviada para cada um dos Estados 

que tornar-se-ão membros da Liga dos Estados Árabes. 

 
ANEXO DA PALESTINA 

 

Com o final da última Grande Guerra, a Palestina, juntamente com outros Estados Árabes, foi 

separada do Império Otomano. Ela se tornou independente, não pertencendo mais a outro 

Estado. 

O Tratado da Lausana proclamou que seu destino devesse ser decidido pelas partes 

preocupadas na Palestina. 

Ainda que a Palestina não estivesse capacitada de controlar seu próprio destino, foi nas bases 

do reconhecimento em sua independência que a Convenção da Nações Unidas determinou um 

sistema de governo para ela. 
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A sua existência e sua independência entre as nações pode, por esse motivo, não pode ser mais 

questionada que a independência de quaisquer outros Estados Árabes. 

Ainda que, os sinais externos de sua independência tenham permanecidos velados como 

resultado de forças maiores, não é apropriado que isso seja um obstáculo a participação da 

Palestina nos trabalhos na Liga. 

Portanto, os Estados signatários no Pacto da Liga Árabe consideram que, na visão das 

circunstâncias especiais da Palestina, o Conselho da Liga deve destinar um delegado árabe a 

Palestina para participar em seus trabalhos, até que o país encontre sua atual independência. 

 

ANEXO SOBRE A COOPERAÇÃO DE PAÍSES ÁRABES NÃO 

MEMBROS DO CONSELHO DA LIGA 

Considerando que todos os Estados Membros da Liga terão de lidar tanto no Conselho quanto 

nos comitês com questões que afetam todo mundo árabe; 

E considerando que o Conselho não pode deixar de levar em conta as aspirações dos países 

árabes que não são membros do Conselho e trabalhar para sua realização, os Estados signatários 

do Pacto da Liga Árabe pedem veementemente que o Conselho da Liga coopere com eles. na 

medida do possível, que participem nos Comitês referidos no Pacto, e em outras questões não 

devem poupar esforços para conhecer as suas necessidades e compreender as suas aspirações e 

devem, além disso, trabalhar pelo bem comum e pela garantia do seu futuro, seja qual for meios 

políticos disponíveis. 

 

ANEXO PARA A ELEIÇÃO DO SECRETÁRIO-GERAL DA LIGA DOS 

ESTADOS ÁRABES 

Os Estados signatários do presente Tratados chegaram à conclusão e elegeram Abd Al Rahman 

Azzam como Secretário-Geral da Liga dos Estados Árabes. 

O seu mandato durará um total de dois anos. O Conselho deverá reunir-se para futuramente 

decidir e eleger o novo Secretariado Geral da Liga dos Estados Árabes. 

 


