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Ísraelsmenn rekja uppruna sinn til Abrahams, 
sem útvalinn var af Guði til að vera ættfaðir 
margra þjóða. Þá telja Ísraelsmenn sig vera 
útvalda af Guði til að taka við hinni Heilögu 
Ritningu, Tanakh, sem kristnir kalla Gamla 
Testamentið, svo þeir gætu bæði dreift boðskap 
Guðs sem og stofnað samfélag honum til 
heiðurs.  
 
Ísraelsmenn telja að Guð hafi lofað Abraham og 
afkomendum hans, sem og síðar meir 
Ísraelsmönnum á tíma Móse, landsvæði Eretz 
Yisrael (ísl. Land Ísraels) þar sem þeirra fólk átti 
að setjast að og búa um ókomna tíð. Þetta 
tiltekna landsvæði hét áður Kanaansland en fékk 
síðar nafnið Palestína.  
 
 

Ísraelsríki var stofnað 14. maí 1948 en 
saga Ísraela er þó mun eldri. Í þessum 
fyrsta kafla verður horft til uppruna 
og trúar þjóðarinnar auk baráttu 
þeirra um landsvæði og tilvist í 
heiminum. Þá verður einnig gerð 
grein fyrir þeim ofsóknum sem 
Gyðingar urðu fyrir. 

Mynd 1: Hér má sjá yfirráðasvæði Ísraelsmanna 
um 10. öld f.Kr. þegar ríki þeirra stóð sem hæst. 

 

Skammstafirnar f.Kr.og e.Kr. 
Skammstöfunin f.Kr. sem þú sérð á eftir ártölum eða 
öldum, táknar fyrir Krist, þ.e. áður en Jesú Kristur fæðist. 
Skammstöfunin e.Kr. táknar því eftir Krist, þ.e. eftir að Jesú 
fæðist. 

Heimildir Biblíunnar sem og 
fornleifauppgreftir gefa til kynna að 
Ísraelsmenn hafi komist yfir 
Kanaansland og sest þar að um 13. öld 
f.Kr. Móse hafði leitt Ísraelsmenn frá 
Egyptalandi að landamærum 
Fyrirheitna landsins (Eretz Yisrael) en 
það tók þá marga áratugi og jafnvel 
heila öld að ná yfirhöndinni á 
nokkrum stöðum. 
 
Miðað við þessar vísbendingar má 
áætla að á 12. öld f.Kr. hafi 
Ísraelsmenn verið komnir með völd 
yfir stóru svæði í Kanaanslandi og í 
kjölfarið varð fyrsta sameinaða ríki 
þeirra til. 

Hin útvalda þjóð 

Ísraelsmenn nema land 

1. kafli - Ísrael 
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Á 11. öld f.Kr. átti stjórnkerfi Ísraelsmanna eftir að 
breytast til muna. Fyrir þann tíma höfðu æðstu 
leiðtogar takmarkað umboð til valda og fylgdu 
vilja Guðs. Síðan verður Ísrael að konungsríki og í 
kjölfarið fara konungar að taka til sín meiri völd. 
Þeir litu svo á að þeir hafi fengið ákveðna krafta 
frá Guði með konungstitli sínum og gætu því stýrt 
Ísrael lengur og töldu sig vera minna háðir vilja 
Guðs, þar sem hann hafði gefið þeim hluta af 
sínum völdum.  
 
Með þessari nýju stefnu, átti landsvæði Ísraels 
eftir að stækka. Davíð konungur sem ríkti til 960 
f.Kr. efldi og jók veldi Ísraels til muna. Á meðal 
þeirra svæða sem Ísraelsmenn náðu var borgin 
Jerúsalem, sem varð fljótt að miðju þessa 
hraðvaxandi konungsríkis og var gerð að 
höfuðborg ríkisins. Því er oft talað um hana sem 
borg Davíðs. 
 
Í valdatíð Davíðs sem og sonar hans Salómons, 
sem ríkti til 930 f.Kr., varð mikil uppbygging, bæði 
í Jerúsalem, þar sem Salómon lét reisa glæsilegt 
musteri, sem og annars staðar í konungsríkinu.  
Viðskiptasamböndum var komið á við nágranna 
konungsríkisins sem og önnur erlend ríki. 
Konungsríkið óx og blómstraði. En svo kom 
bakslag. 

Eftir dauða Salómons konungs var ríki 
Ísraelsmanna skipt upp í tvö 
konungsríki, Ísrael og Júda. Meðal 
yfirráðasvæða Júda var borgin 
Jerúsalem. Eftir átakatímabil komst þó 
á sátt á milli þessara tveggja ríkja og 
hið glæsta tímabil Davíðs og Salómons 
var að birtast aftur við enda 
sjóndeildarhringsins. En þá komu 
valdamiklir nágrannar fram á 
sjónarsviðið. 
 
Assýríumenn náðu hægt og bítandi 
landsvæðum af Ísraelsmönnum og árið 
722 f.Kr. höfðu þeir náð inn í Ísrael. 
Þeir gerðu svæðið að Assýrísku héraði 
og margir Ísraelsmenn hurfu þaðan í 
útlegð. Júda hélt aftur á móti sjálfstæði 
sínu í lengri tíma og náði yfirhöndinni á 
nokkrum svæðum sem Assýríumenn 
höfðu tekið frá Ísrael. 
 
Árið 586 f.Kr. náðu Babýloníumenn 
Jerúsalem og eyðilögðu hana, þar með 
talið musterið fræga sem Salómon lét 
reisa. Margir Ísraelsmenn voru 
nauðfluttir til Babýloníu og þar með 
lauk fyrsta sameinaða ríki 
Ísraelsmanna í Kanaanslandi. 
 

Fróðleiksmolar 
Abraham: Í Biblíunni segir að þegar Guð valdi Abraham til 
að verða ættfaðir fjölda þjóða, á Guð að hafa sagt honum 
að kona hans Sara skyldi verða ólétt, en hún hafði ekki 
getað eignast börn fram að því. Hann var þá 99 ára og hún 
90 ára.  
 
Davíð konungur: Hefur þú heyrt Biblíusöguna um 
fjárhirðinn sem barðist við risann Golíat? Davíð var sá 
fjárhirðir.  
Þá eru í raun tvær borgir sem eru tileinkaðar Davíð. 
Annars vegar Jerúsalem, sem hann náði völdum yfir og 
hins vegar Betlehem, þar sem hann fæddist, sbr. 
Jólaguðspjallið. 
 

Til hliðar 
Þrátt fyrir að margir Ísraelsmenn hafi þurft að fara frá 
heimkynnum sínum í Ísrael og Júda, vegnaði mörgum 
þeirra nokkuð vel og var ágætlega tekið af íbúum þeirra 
landa sem þeir fóru til. Þeir sem urðu eftir í Palestínu lifðu 
hins vegar flestir við mikla fátækt. 

Fyrsta sameinaða ríki 
Ísraelsmanna 

Sundrun Ísraelsmanna 
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538 f.Kr. eða um hálfri öld eftir innrás 
Babýloníumanna höfðu Persar náð yfirráðum í 
Babýloníu. Þeir studdu samfélag Ísraelsmanna sem 
tóku að snúa aftur til Palestínu og endurbyggðu 
m.a. musterið sitt á musterishæðinni. Nokkrum 
öldum seinna, nánar tiltekið 142 f.Kr. var annað 
sameinaða ríki Ísraelsmanna stofnað og var þar 
með aftur orðið að konungsríki.  
 
Á næstu áratugum færðu Ísraelsmenn út kvíarnar 
og voru aftur komnir með yfirráð á jafnstóru svæði 
og Davíð og Salómon höfðu náð á sínum tíma. Árið 
63 f.Kr. réðust Rómverjar inn í Jerúsalem og náðu 
þar stjórn. Að endingu gerðu Ísraelsmenn uppreisn 
gegn Rómverjum í Jerúsalem 66 e.Kr. Fjórum árum 
síðar náðu Rómverjar aftur yfirhöndinni á borginni, 
drápu þúsundir Ísraelsmanna og lögðu musterið í 
rúst og þar með lauk öðru sameinuðu ríki 
Ísraelsmanna í Palestínu. Þess má geta að rústir 
þessa forna musteris standa enn, þ.e. hluti 
undirstöðuveggsins og nefnist hann 
Vesturveggurinn eða Grátmúrinn.  
 
Fyrir vikið héldu Rómverjar áfram herför sinni gegn 
Gyðingum, ýmist með morðum eða þrældóm. Þar 
að auki voru Gyðingar settir í útlegð frá Jerúsalem 
eftir aðra uppreisnartilraun 132 e.Kr. Heimildir 
herma að hátt í hálf milljón Gyðinga hafi verið 
drepnir í þessari herför Rómverja. 
 

 
Mynd 2: Grátmúrinn er eitt helsta kennileiti Jerúsalem. Hann er 
það eina sem eftir er af musterinu, sem upprunalega var byggt 
við valdatíð Salómons. 

Þá afmáðu Rómverjar burt nafni Júda, og 
svæðið sem Gyðingar kölluðu land sitt fékk 
nú úthlutað nýju nafni, Sýría-Palestína. 
Næstu 8 aldirnar var kristni ráðandi 
trúarbrögð í Sýríu-Palestínu en síðan tók 
íslam við og arabíska varð aðaltungumál 
svæðisins. 
 

Annað sameinaða ríki 
Ísraelsmanna 

Líf Gyðinga í Evrópu 
Næstu aldir þurftu Gyðingar að þola 
ýmislegt, m.a. niðurlægingu, ofsóknir og 
fjöldamorð. Þeim voru settar ýmsar 
takmarkanir og frelsi þeirra og þátttaka í 
samfélaginu var skert, einkum í Evrópu. 
Þeir bjuggu ýmist í smáþorpum eða á 
skipulögðum svæðum, svonefndum 
gettóum. Þessi framkoma varð til þess að 
margir Gyðingar hurfu frá trú sinni á 
gyðingdóm, svo þeir gætu orðið 
þátttakendur í landinu sem þeir bjuggu í.  
 
Gyðingahatur hafði ríkt með hléum á 
miðöldum en undir lok 19. aldar tók það 
að aukast. Þá kom fram á sjónarsviðið 
nútíma Síonismi. Faðir þessarar nýju 
stefnu var austurrísk- ungverskur 
gyðingur að uppruna og blaðamaður að 
nafni Theodor Herzl. Hann hafði ekki 
tileinkað sér gyðingdóminn en fréttirnar 
um gyðingahatrið ullu honum miklum 
óhug.  
 
 Til hliðar 

Ef til vill hefur þú tekið eftir því að nú er farið að tala um 
Gyðinga en ekki Ísraelsmenn en það á sér eðlilegar 
skýringar.  
 
Venja er að tala um Ísraelsmenn áður en ríki þeirra var 
leyst upp af Rómverjum, en þá er farið að tala um 
Gyðinga, allt fram að stofnun Ísraelsríkis árið 1948, en 
frá og með þeim tíma er talað um Ísraela. 
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Síonismi 
Klassískur Síonismi: Meira trúarlegs eðlis. Gyðingar trúðu því að Guð myndi færa þeim á ný fyrirheitna landið, Land   
                                     Ísraels. Þá trúðu þeir á komu Messíasar, en sú koma myndi leiða til endurreisnar sjálfstæðis  
                                     Ísraelsmanna í landinu helga. 
 
Nútíma Síonismi: Meira stjórnmálalegs eðlis. Stefna sem gengur út á að Gyðingar eignist fullan rétt að landi  
                                 Palestínu og geri það að sínu. Kom fram í kjölfar aukins gyðingahaturs á seinni hluta 19. aldar. 
 
Messías: Afkomandi Davíðs konungs. Með honum átti m.a. dómsdagur að fylgja, þar sem syndlausum yrði launað. Þá  
                 myndu Gyðingar frelsast og fá sitt réttmæta land. Margir trúðu því að Jesú væri Messías en Gyðingar 
                 voru því ósammála og bíða því hans enn. 

Síðari heimsstyrjöldin 

 
 

Mynd 4: Gyðingar voru merktir með 
Davíðsstjörnunni sem gaf til kynna hvaða trúar 
þeir væru. Þessi aðferð var þó ekki ný af nálinni. 
Hún hafði verið notuð áður á miðöldum til að 
merkja og niðurlægja Gyðinga. 

Hápunktur gyðingahatursins var á árunum 
1939-1945, tímabil sem við þekkjum hvað 
best sem síðari heimsstyrjöldin. Fólk var 
sérstaklega merkt ef það var gyðingatrúar 
og verslanir og fyrirtæki Gyðinga urðu 
fyrir skemmdum. Nasistar komu upp  
víggirtum gettóum ætluðum Gyðingum, 
sem bjuggu þar við slæmar aðstæður. Slík 
frelsissvipting dugði þó ekki nasistum. Í 
þeirra augum áttu allir Gyðingar skilið að 
deyja.  
 
Lokalausnin eða Helförin eins og hún var 
kölluð var skipulögð útrýming á 
Gyðingum. Nasistar komu upp vinnu- og 
útrýmingabúðum, staðir sem meðal 
annars Gyðingar voru fluttir til með 
lestum. Mismunandi var eftir búðum 
hvernig málum var háttað þegar nýr 
hópur af föngum kom á svæðið.  
 

Hann taldi vandamálið liggja í því að 
Gyðingar hefðu engan samastað, engin 
heimkynni þar sem þeir væru öruggir og 
því taldi hann að Gyðingar ættu að búa í 
eigin ríki. Herzl var í raun sama hvar 
þetta ríki ætti að vera, þó seinna ættu 
síonistar og Gyðingar eftir að berjast fyrir 
landinu helga sem þeir töldu sig eiga rétt 
á, sem stóð á svæði Palestínumanna. 
 
En gyðingahatrið átti enn eftir að versna. 
Það leiddi til flótta margra Gyðinga frá 
Evrópu sem fóru meðal annars til 
Bandaríkjanna og Palestínu. Ekki komust  
þó allir undan skæðasta ógnvaldi 
Gyðinga. 
 

 
 Mynd 3: Theodor Herzl (1860-1904).  
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Umræður og spurningar 
 
1. Hvað hét landið sem Ísraelsmenn lögðu undir sig? 

2. Hverjar eru borgir Davíðs og hvers vegna eru þær nefndar eftir honum? 

3. Hvað er Grátmúrinn og hvað fer þar fram? (Þessi spurning krefst m.a. leitar á netinu) 

4. Hvaða róttæku breytingar urðu á stjórnkerfi Ísraela á 11. öld f.Kr.?  

5. Hvað er gettó? 

6. Greindu frá Theodor Herzl, störfum hans og áhrifum.  

 

 

 

Mynd 5: Þekktustu og jafnframt stærstu útrýmingabúðir nasista voru 
Auschwitz-Birkenau þar sem yfir milljón manns létu lífið á árunum 1940-
1945. 

Algengt var að karlar færu í 
þrælkunarvinnu við komuna, ynnu þar 
þangað til þeir gæfust upp vegna 
vannæringar og þreytu en þá voru þeir 
drepnir. Konur og börn voru hins vegar 
leidd beint í dauðann, þá einkum í 
gasklefana. Áætlað er að um 6 milljónir 
Gyðinga hafi verið drepnir í Helförinni.  
 
Þegar síðari heimstyrjöldinni lauk og augu 
heimsins opnuðust vegna þeirra skelfilegu 
atburða sem Gyðingar höfðu mátt þola, 
opnaði það dyr fyrir Ísraelsmönnum að 
komast aftur yfir landið helga.  
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2. kafli - Palestína 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palestínumenn rekja uppruna sinn til tveggja 
hópa, annars vegar Kanaaníta og hins vegar 
Filista. Áætlað er að þeir fyrrnefndu hafi sest að 
á því landsvæði sem við þekkjum sem Palestína, 
um 3000 f.Kr. Þeirra helsta yfirráðasvæði var 
Jerúsalem sem Ísraelsmenn tóku síðan yfir um 
2000 árum síðar. Filistar eiga að hafa sest að á 
svæðinu um 1200 f.Kr. og þá í suðurhluta 
landsvæðisins.  
 
Bæði Kanaanítar og Filistar voru fjölgyðistrúar 
en við komu Ísraelsmanna breiddist trú þeirra 
yfir svæðið sem einhverjir tóku upp. Með 
tilkomu kristninnar gerðust margir kristnir en við 
komu Araba á 7. öld e.Kr. breiddust bæði 
íslamstrú og arabíska út. 
 

Staðsett mitt á milli Evrópu, Afríku og Asíu, samofið stærstu 
eingyðistrúarbrögðum heims, kristni, íslam og gyðingdómi 
er Palestína. Í aldanna rás hefur landsvæðið og íbúar þess 
þurft að þola hverja árásina á fætur annarri frá veldum sem 
vildu eigna sér sérstakan stað innan landsvæðisins. Í 
kaflanum verður litið til uppruna Palestínumanna og þeirra 
átaka sem áttu sér stað á landsvæðinu, einkum 70 e.Kr. til 
upphafs 20. aldar. 

Uppruni Palestínumanna 
Múhameð (570-632 e.Kr.) var spámaður og 
upphafsmaður íslamstrúar. Boðskapur hans 
breiddist út á skömmum tíma í Mekku og 
nærliggjandi borgum í landi sem nú heitir 
Sádi-Arabía. Á tímum Múhameðs sem og 
næstu aldir átti íslam eftir að breiðast hratt 
út þó trúin væri ekki aðalástæða fyrir 
útbreiðslu Araba við Miðjarðarhafssvæðið.  
 
Flest af þeim landsvæðum sem Arabar 
lögðu undir sig höfðu mikilvæg gildi hvað 
varðaði verslunarleiðir og þeir vildu tryggja 
sterka stöðu sína í viðskiptum. Á meðan 
þeim tókst að tryggja hverja landvinningana 
á fætur öðrum gat tekið langan tíma fyrir 
þá að breiða út trú sína. 
 
Að því sögðu tók það um 200 ár þangað til 
bæði tunga Araba og trú þeirra voru búin 
að festa rætur hjá meirihluta 
Palestínumanna sem til dagsins í dag líta á 
sig sem Araba. 

Arabar banka á hurðina 

 

 
 
 
Mynd 6: Hér má sjá hvernig veldi Araba breiddist út milli 
622-750.Litirnir tákna mismunandi valdatímabil. Athugið að 
kortið er merkt með landamærum eins og þau liggja í dag. 
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Hugtök 
Fjölgyðistrú: Að trúa á marga guði. T.d. dýrkuðu Kanaanítar, sem voru akuryrkjumenn, frjósemisguði og gyðjur. 
 
Arabar: Hugtak sem nær til einstaklinga sem eiga arabísku að móðurmáli, lifa í arabískri menningu eða þeir sem eiga ættir að    
               rekja til Arabíu. Palestínumenn skilgreina sig sem Araba. 
 
Íslam: Eingyðistrú sem kemur frá manni að nafni Múhameð. Þeir sem aðhyllast íslam eru kallaðir múslimar. Þeir rekja ættir  
            sínir til Abrahams, rétt eins og Gyðingar. 

Hin helga borg Jerúsalem 
Veistu hvernig Egyptar, Ísraelsmenn, 
Assyríumenn, Babylóníumenn, 
Makedónar, Persar, Selekítar, Rómverjar, 
Bysanítar, íslömsku kalífaveldi 
Rassydúna, Umayyada, Abbasída og 
Fatimíta, Ayyubitar, Mamlúkar og 
krossferðirnar tengjast Palestínu? Þessir 
hópar hafa allir náð yfirráðum á 
landsvæðinu í ákveðinn tíma. Í 5000 ára 
sögu Jerúsalem hafa verið gerðar samtals 
52 árásir á borgina, hún hertekin 44 
sinnum, 23 sinnum setið um hana og hún 
gjöreyðilögð tvisvar. 
 
Eins og fyrr sagði tengist Palestína og þá 
einkum borgin Jerúsalem, þremur 
stærstu eingyðistrúarbrögðum heims, 
gyðingdómi, kristni og íslam. 
 
 
 

Gyðingar, fastir á því að eiga rétt á 
landsvæðinu vegna loforð Guðs, kristnir, 
vissir um að á svæðinu hafi Jesús verið 
krossfestur og risið upp frá dauðum og 
Arabar með sinn þriðja helgasta stað 
innan íslam, al-Aqsa moskuna, gerir 
Jerúsalem bæði að einum helgasta stað 
jarðar sem og einum heitasta suðupunkti 
heims. 
 
Þrátt fyrir heilagleika borgarinnar vóg hún 
ekki sérlega mikið fyrir Aröbum, hún skipti 
í raun ekki neinu máli utan 
trúarbragðanna. Borgin var ekki hluti af 
verslunarleið þeirra og fór lítið fyrir henni 
menningarlega séð þar til á 16. öld þegar 
nýtt afl kom til sögunnar. 
 

Mynd 7: Jerúsalem er ein heilagasta borg jarðar. Þar má meðal annars finna mikilfenglegt hús frá 7. öld 
(sjá til hægri með gyltu þaki/hvelfingu). Það stendur á hæðinni, þar sem talið er að musteri Salómons 
hafi staðið á sínum tíma (sjá bls. 5). Það var reist af Aröbum og er því rammheilagt innan íslam. 
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Ottómanveldið (líka kallað Tyrkjaveldi) var 
ríki sem ríkti yfir stórum hluta landsvæðis í 
kringum Miðjarðarhaf ásamt stærstum hluta 
suðaustur Evrópu milli 14.-20. aldar. Á meðal 
yfirráðasvæða þeirra var Palestína sem  
Ottóman-Tyrkir höfðu náð snemma á 16. öld 
eftir fremur veika mótspyrnu Mamlúka sem 
stýrðu landsvæðinu á þeim tíma. Jerúsalem 
kom ekki illa út úr þeirri valdatöku. Hinir 
nýju valdhafar tóku að reisa allskyns 
byggingar og önnur verk í borginni, margt af 
því sem nú telst vera elsti hluti Jerúsalem 
sem stendur enn að einhverju leiti. En veldi 
Ottóman-Tyrkja  fór að hnigna á 19. öld.  
 
Egyptar náðu um tíma völdum í Palestínu af 
Ottóman-Tyrkjum en það sem endanlega 
gerði útslagið fyrir stórveldið var fyrri 
heimsstyrjöldin. Þeir höfðu barist samhliða 
Þjóðverjum í stríðinu og þar af leiðandi gegn 
Bretum sem tóku nú við Palestínu. 
Ákvarðanatökur stjórnvalda í Bretlandi og 
fleiri aðila gagnvart Palestínu áttu þó eftir að 
skapa mikinn ófrið á landsvæðinu, ófrið sem 
stendur enn. 
 
 
 
 

Umræður og spurningar 
 
1. Hver var Muhammad ibn ʿAbdullāh? (Þessi spurning krefst leitar á netinu) 

2. Hvers vegna vildu svo margir ná yfirráðum í Jerúsalem?  

3. Hverrar trúar voru Ottóman-Tyrkir? 

4. Hver er munurinn á gyðingdómi, kristni og íslam? Hvað eiga þessi trúarbrögð   

    sameiginlegt? (Þessar spurningar krefjast m.a. leitar á netinu) 

 

 

Mynd 9: Myndin sýnir veldi Ottóman-Tyrkja á 16. öld.  
Sjáið hversu hratt veldi þeirra breiddist út á rétt rúmum 
100 árum. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Mynd 8: Myndin sýnir veldi Ottóman-Tyrkja (Ósmana) 
á 15. öld. 

Ottómanveldið 
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3. kafli – Átök tveggja þjóða 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikilvægt er að átta sig á því að átök Ísraels og Palestínu um 
landsvæði Palestínu er ekki mörghundruð ára gömul saga. 
Hið rétta er að Palestínumenn fóru ekki að finna fyrir 
áhrifum frá Gyðingum fyrr en eftir að þeir síðarnefndu fóru 
að snúa aftur til landsins helga í lok 19. aldar. Breytt 
umhverfi stjórnmála í Palestínu á þessum tíma rétt eins og 
saga Gyðinga síðustu aldir gera þessi átök ekki nema rétt 
rúmlega 100 ára gömul.  

Gyðingar snúa aftur 
Vegna lélegrar og spilltrar stjórnar 
Ottóman-Tyrkja og innbyrðis átaka milli 
svæða var líf í Palestínu fátæklegt þar til á 
síðari hluta 19. aldar. Uppskera var slæm 
sem og önnur viðskipti, sjúkdómar fóru um 
landið, stór meirihluti íbúa var ólæs og 
íbúafjöldi óx hægt. Við stjórnarskipti innan 
Ottómanveldisins sem og ris arabískrar 
þjóðernishyggju, voru breytingar í 
uppsiglingu fyrir Palestínu. Uppskeran náði 
sér aftur á strik, samgöngur voru efldar til 
muna þá einkum til og frá Jerúsalem og 
íbúafjöldinn tók kipp upp á við.  
 
Meðal þeirra sem tóku að streyma til 
Palestínu var hópur sem hafði ráðið þar 
ríkjum um 17 öldum áður. Uppgangur 
nútíma síonisma í kjölfar ofsókna gegn 
Gyðingum leiddi til flutninga margra þeirra 
til Palestínu á þessum árum og næstu 
áratugum á eftir.  
 
 
 

Eins og fyrr sagði höfðu Gyðingar og 
Palestínumenn, þ.e. Arabar, aldrei átt í 
deilum um landsvæðið. Arabar höfðu ekki 
sest að í Palestínu fyrr en á 7. öld, 
nokkrum öldum eftir að Gyðingar höfðu 
verið hraktir í burtu þaðan af Rómverjum. 
  
Við komu Gyðinga í lok 19. aldar fóru báðir 
aðilar að reyna að mynda samskipta-og 
viðskiptatengsl sín á milli. Einnig fóru 
Gyðingar m.a. að kaupa jarðir í Palestínu.  
Gagnrýnisraddir, einkum Araba megin, 
sögðu að leiðir þessara tveggja ólíku 
viðhorfa, þ.e. síonisma og arabískrar 
þjóðernishyggju, gætu ekki legið vel 
saman. Þeir mótmæltu ekki eingöngu 
jarðkaupum þeirra heldur einnig komu 
þeirra til landsins yfir höfuð. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Mynd 10: Hér má sjá mynd af uppboði á hluta 
landsvæðis í Palestínu, við strendur Miðjarðarhafs, 
frá 1909 sem Gyðingar keyptu. Svæðið fékk nafnið 
Tel Aviv.  

1. hluti – Upphafið  
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Hugtök 
Arabísk þjóðernishyggja: Felur í sér bandalag 
milli Araba og þeir teljist sem ein þjóð. 

Í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar varð 
mikil fólksfækkun í Palestínu bæði meðal 
Araba sem og Gyðinga. Þá féll 
landbúnaðurinn enn á ný sem leiddi til 
matarskorts fyrir almenning. Því var mikil 
óreiða í landinu þegar Bretar tóku þar við 
stjórn fyrrihluta árs 1918. Eftir stríð tók 
aftur að birta til með fjölgun Gyðinga, sem 
héldu áfram að flytja til landsins í stórum 
stíl. Jafnt og þétt fjölgaði sömuleiðis í hópi 
Palestínumanna.  
 
Árið 1915 gerðu Bretar samkomulag við 
Araba. Ef Arabar yrðu bandamenn Breta í 
stríðinu myndu þeir síðarnefndu í senn 
viðurkenna og styðja sjálfstæði Araba í 
ákveðnum ríkjum sem þeir stýrðu.  
Eftir stríð sköpuðust hins vegar deilur milli 
Breta og Araba um hvort Palestína hefði 
fallið undir þennan samning eða ekki. 
Arabar voru ekki sáttir við Breta en fleira 
spilaði þar inn í.  
 
Bretar fundu til samkenndar með 
Gyðingum og lofuðu þjóðarheimili fyrir þá í 
Palestínu. Svo fór að árið 1917 var Balfour 
yfirlýsingin kynnt sem tryggja átti 
Gyðingum þetta heimili. Yfirlýsing Breta 
styrkti stöðu síonista í heiminum og gaf 
þeim aukinn kraft í baráttu sinni fyrir Eretz 
Yisrael. 
 
 
 
 
 

Arabar urðu æfir vegna þessarar 
yfirlýsingar og ekki hjálpaði leynilegur 
samningur Breta og Frakka frá 1916, sem 
var opinberaður mánuði eftir Balfour 
yfirlýsinguna. Sá samningur fól í sér að 
skipt yrði upp svæði Araba í Mið-
Austurlöndum þar sem m.a. hluti Palestínu 
yrði skilgreindur undir alþjóðlegri stjórn, 
þar sem m.a. Rússar og Frakkar, ásamt 
öðrum bandamönnum Breta í stríðinu 
myndu ákveða örlög svæðisins.  
 
Bretum tókst, þrátt fyrir allt að sannfæra 
Araba um gildi yfirlýsingarinnar frá 1917. 
Þá var þeim gert ljóst að þrátt fyrir að 
Gyðingar myndu flytja til Palestínu, yrði 
landið enn undir stjórn Araba.  
 
 

Fyrri heimsstyrjöldin og 
loforð Breta 

Til hliðar 
Fyrir Breta skipti miklu máli að vera í vinfengi við Gyðinga. 
Þeir vildu stuðning Bandaríkjamanna í stríðinu og vissu af 
mörgum áhrifavöldum þar í landi sem voru Gyðingar. Þar 
fyrir utan voru margir Gyðingar frá Evrópu og það þætti 
sterkur leikur að eiga evrópska vini á þessu landsvæði við 
Miðjarðarhafið. Þá voru uppi áhyggjuraddir að Gyðingar 
myndu leita í samstarf við Þjóðverja ef þeir fengju ekki 
stuðning frá öðrum. Því er talið að Bretar hafi lagt svo 
mikið á sig að Gyðingar eignuðust þjóðarheimili í 
Palestínu. 
 

Mynd 11: Balfour yfirlýsingin frá 1917. Hún var 
undirrituð af utanríkisráðherra Bretlands, 
Arthur Balfour, til Rothschild lávarðs, leiðtoga 
breska gyðingasamfélagsins. 
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Umræður og spurningar 
 
1. Hvað var Balfour yfirlýsingin, hvenær var hún undirrituð og hverjir stóðu fyrir henni? 

2. Hvers vegna jukust flutningar Gyðinga frá Evrópu til Palestínu svo mikið á árunum  

    1930-1939? 

3. Hvað finnst þér um að þjóð ákveði að önnur þjóð fái að setjast að hjá þeirri þriðju? 

 

 

Á árunum 1919-1929 fluttust yfir 107 
þúsund Gyðingar til Palestínu. Sú tala 
margfaldaðist árin fyrir síðari 
heimsstyrjöldina en milli 1930-1939 komu 
inn í landið tæplega 257 þúsund manns.  
Gyðingar sem ætíð höfðu verið í 
minnihluta í Palestínu voru nú orðnir, á 
einungis 20 árum, um einn þriðji alls 
íbúafjölda landsins. 
 
Þrátt fyrir vilja stjórnvalda í Bretlandi til að 
leysa úr vanda sem þeir höfðu í raun tekið 
þátt í að skapa, fór hægt og bítandi að 
hitna í samskiptum milli Palestínumanna 
og Gyðinga vegna innflutninga þeirra 
síðarnefndu til Palestínu sem og 
jarðeignakaupa þeirra.  
 
 

Hitnar í kolunum 

Fjöldi Gyðinga sem fluttist til Palestínu 
árin 1919-1939: 
 
1919 – 1.806  1930 – 4.944  
1920 – 8.223  1931 – 4.075 
1921 – 8.294  1932 – 12.553 
1922 – 8.685  1933 – 37.337 
1923 – 8.175  1934 – 45.267 
1924 – 13.892  1935 – 66.472 
1925 – 34.386  1936 – 29.595 
1926 – 13.855  1937 – 10.629 
1927 – 3.034  1938 – 14.675 
1928 – 2.178  1939 – 31.195  
1929 – 5.249 

Í ágúst 1929 brutust út fyrstu stóru átökin 
milli Gyðinga og Palestínumanna þar sem 
ofbeldi var beitt.  
 
Deilur liðinna mánuða höfðu snúist um 
helgasta svæði Jerúsalemborgar, þar sem 
moska Araba stendur og Gyðingar vildu 
meina að musteri Salómons hafi verið.  
Báðir aðilar kepptust við að ögra hver öðrum. 
Palestínumenn hótuðu því t.d. að rífa niður 
Grátmúrinn, einn helgasta stað Gyðinga (sjá 
bls. 4) og nota steinana til að búa til 
umferðargötu.  
 
Um miðjan ágúst var ungur Gyðingur drepinn 
af Palestínumanni. Í kjölfarið ruddist hópur 
Palestínumanna í gegnum Jerúsalem og réðst 
á hvern Gyðinginn á fætur öðrum. Átökin 
breiddust síðan út næstu daga á eftir í aðrar 
borgir og breskar öryggissveitir stóðu í 
ströngu við að stilla til friðar. Um 130 
Gyðingar voru drepnir og um 340 slösuðust, 
flestir af völdum Palestínumanna. Tæplega 
120 Palestínumenn dóu og um 230 særðust, 
flestir af völdum bresku öryggissveitanna. 
 
 
 
 

Til hliðar 
Jarðeignakaup í Palestínu voru mikilvægur liður Gyðinga til 
að eigna sér sinn stað í landinu. Arabar voru hinsvegar ekki 
sáttir með hversu mikið svæði þeir væru að taka yfir. 
 

Átökin hefjast 
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Á meðan síðari heimsstyrjöldinni stóð og 
árunum sem fylgdu á eftir var orðið ljóst að 
Bretar væru að missa stjórn á Palestínu. Bilið 
milli bresku stjórnarinnar og 
síonistahreyfingarinnar breikkaði með 
hverjum deginum. Gyðingar héldu uppi 
skítkasti gagnvart breskum hermönnum og 
kölluðu þá nasista og neðanjarðarhreyfingar, 
sem börðust fyrir sjálfstæði Ísraels, frömdu 
hryðjuverk m.a. á opinberar stofnanir Breta í 
Palestínu. Alls létust rúmlega 370 manns í 
þessum árásum, mestmegnis óbreyttir 
borgarar, bæði Bretar sem og 
Palestínumenn. Að lokum gáfust bresk 
stjórnvöld upp á deilunni í Palestínu og í 
febrúar 1947 létu þeir örlög landsins í 
hendur hinna nýstofnuðu Sameinuðu þjóða.  
 

Bretar missa tökin 

Sameinuðu þjóðirnar 
Í maí 1947 var skipuð sérstök nefnd um 
málefni Palestínu, e. United Nations Special 
Committee on Palestine (UNSCOP). 
Nefndina skipuðu fulltrúar 11 ríkja í 
heiminum. Ákveðið var að stórveldin 
Bandaríkin, Frakkland, Sovétríkin, Kína og 
Bretland myndu ekki eiga sæti í nefndinni til 
að forðast innbyrðis deilur.  
 
Meðlimir UNSCOP héldu til Palestínu í júní 
til að funda með Palestínumönnum og 
Gyðingum. Þeim varð fljótt ljóst að 
andrúmsloftið í landinu var spennuþrungið 
og ofbeldið var allt í kring. Gyðingar héldu 
hryðjuverkum sínum áfram og þá einkum 
gegn Bretum á meðan Palestínumenn 
beindu spjótum sínum að Gyðingum. 
 
 

Í lok ágúst sama ár skilaði nefndin af sér 
skýrslu sem innihélt tvær tillögur um 
skiptingu Palestínu. Fyrri tillagan gerði ráð 
fyrir að Gyðingar og Palestínumenn fengju 
hver um sig þrjú mismunandi svæði til 
umráða og að Jerúsalem yrði gerð að 
alþjóðlegu svæði. Síðari tillagan gerði ráð 
fyrir sambandsríki, þar sem Gyðingar og 
Palestínumenn færu með völd í sínum 
héruðum, en skiptu með sér 
alríkisvöldum.  
 
Palestínumenn höfnuðu báðum tillögum, 
sögðu að Sameinuðu þjóðirnar væru 
stofnun sem Bandaríkin og Evrópa stýrðu 
og töldu að vesturheimurinn væri að 
reyna að bæta upp þær hörmungar sem 
Gyðingar urðu fyrir í síðari 
heimsstyrjöldinni með því að færa þeim 
annarra manna land. Þeir hefðu engan 
rétt á því að gefa Gyðingum svo mikið sem 
flís af landsvæði Palestínumanna. 
 
Gyðingar samþykktu fyrri tillöguna. Í 
andsvari við skoðun Palestínumanna 
sögðu þeir að barátta þeirra fyrir landinu 
helga hafi byrjað löngu fyrir Helförina. Nú 
væru átökin um Palestínu komin á stig 
málamiðlana og Sameinuðu þjóðirnar 
ættu að vera í forsvari fyrir þeim. 
 
Skipting Palestínu var samþykkt með  
naumum meirihluta í lok nóvember 1947 
af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 
með nokkrum breytingum (sjá mynd á bls. 
15). Stjórnvöld í Bretlandi tóku í kjölfarið 
ákvörðun að þann 15. maí 1948 myndu 
þeir fara frá stjórn í Palestínu. 

2. hluti – Ísrael verður til 
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Mynd 12: Myndin sýnir skiptingu Palestínu eins og hún var samþykkt af Allsherjarþingi 
Sameinuðu þjóðanna. 
 
Sérðu eitthvað athugavert við skiptingu landamæranna? 

Samþykkt 
allsherjarþings 

Sameinuðu þjóðanna, 
1947 

Fróðleiksmoli 
Mynd 13: Sendiherra Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum á þessum tíma var 
Thor Thors (1903-1965). 
 
Hann var einn þriggja meðlima í Sáttanefnd (undirnefnd í tengslum við 
UNSCOP) sem hafði það að markmiði að leita sátta milli Gyðinga og 
Palestínumanna. Daginn sem kjósa átti um skiptingu Ísraels og Palestínu í lok 
nóvember 1947 var Thor fyrstur manna á mælendaskrá þann daginn. Þar 
tilkynnti hann að nefndin sæi ekki fram á niðurstöðu í sáttatilraunum og því 
væri vænlegast að skipta landinu upp.  

                              
 

  
 

Blár: 
Landamæri Ísraels 

 
Grænn: 

Land Palestínu 
 

Rauður:  
Alþjóðlegt svæði 
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Umræður og spurningar 
 
1. Hvers vegna ætli Palestínumenn hafi sagt að Sameinuðu þjóðunum væri stýrt af Bandaríkjamönnum  
    og Evrópu? Hvernig tengist slíkt deilunni við Ísraelsmenn? 
 
2. Var það rétt af stjórnvöldum í Ísrael að ógilda samning Sameinuðu þjóðanna um skiptingu Palestínu? 
    Rökstyddu. 
 
3. Hverjar voru afleiðingar þess að Sameinuðu þjóðirnar höfðu afskipti af deilu Gyðinga og Palestínumanna? 
 

 

Sólarhring eftir að tillögu um skiptingu 
Palestínu var samþykkt braust út stríð í 
landinu. Palestínumenn gerðu árásir á 
Gyðinga í fjölmörgum borgum, þar á meðal 
Tel Aviv. Þá urðu einnig uppþot gegn 
Gyðingum í arabískum borgum utan 
Palestínu. Palestínumönnum tókst m.a. að 
loka veginum milli Tel Aviv og Jerúsalem svo 
að Gyðingar í Jerúsalem urðu uppiskroppa 
með mat. Um vorið 1948 hafði Gyðingum 
tekist að snúa vörn í sókn. 
 
14. maí, degi áður en Bretar yfirgáfu 
formlega Palestínu, söfnuðust Gyðingar 
saman í Tel Aviv, lýstu yfir sjálfstæði sínu og 
stofnuðu þar með Ísraelsríki í þeim hluta 
Palestínu sem Sameinuðu þjóðirnar höfðu 
samþykkt. Sá samningur entist þó ekki lengi. 

Stofnun Ísraelsríkis 

Landamærin stækka 
Þann 15. maí, sama dag og Bretar fóru, 
réðust arabaherir Egypta, Jórdana, Íraka og 
Sýrlendinga inn í Ísrael. Markmið þeirra var 
að endurheimta landsvæðið til 
Palestínumanna. Ísraelar tilkynntu að innrás 
Araba þýddi að þeir losnuðu undan samning 
Sameinuðu þjóðanna. Í kjölfarið tóku við 
átök sem vörðu í heilt ár. 

Þó Ísraelar teldu sig vera litla þjóð, 
umkringd stórum ógnarveldum, tókst þeim 
að færa út landamæri sín eftir hverja 
orrustu. Snemma árs 1949 var stríðinu lokið 
og í júlí undirrituðu Ísraelar samkomulag við 
nágrannaþjóðirnar. Svæðið sem Ísraelar 
höfðu náð undir sig í stríðinu var hluti af 
samkomulaginu og markaði ný landamæri 
Ísraels. Alþjóðasamfélagið féllst á þessa 
stækkun en hafnaði þó þeirri yfirlýsingu 
Ísraela að Jerúsalem yrði og hefði alltaf 
verið höfuðborg þeirra. Því voru sendiráð 
annarra ríkja staðsett í Tel Aviv. 
 
 

 

Mynd 14: Myndin sýnir stærð Ísraelsríkis rúmu ári 
eftir undirritun samnings Sameinuðu þjóðanna. 

 
Blár:  

Landamæri  
Ísraels  

 
Dökkgrænn: 

Yfirráðasvæði 
Egypta 

 
Ljósgrænn: 

Yfirráðasvæði 
Jórdana 
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Hvað um Palestínu? 
Palestínumenn höfðu nú tapað stórum hluta 
af því landsvæði sem þeim var úthlutað af 
Sameinuðu þjóðunum í hendur Ísraels.  
Þau svæði sem eftir stóðu voru 
Gazaströndin, sem nú var undir stjórn 
Egypta og Vesturbakkinn og austurhluti 
Jerúsalem voru undir stjórn Jórdana. Þetta 
þýddi að hundruð þúsunda Palestínumanna 
yfirgáfu þau svæði sem Ísraelar höfðu nú 
náð á sitt vald og fóru ýmist til þeirra svæða 
sem Arabar réðu enn eða til 
nágrannaríkjanna en þeir gerðu það ekki af 
fúsum og frjálsum vilja. 
 
Sýnt hefur verið fram á að hersveitir Ísraela 
hafi með valdi sínu komið 
Palestínumönnum á flótta. Sem dæmi má 
nefna að í júlí 1948 ráku hersveitirnar um 70 
þúsund Palestínumenn frá heimilum sínum í 
bæ einum en nokkur hundruð manns dóu í 
þessari skipulögðu aðgerð Ísraela við að 
hrekja Palestínumenn á brott. 
Von Palestínumanna um sjálfstætt ríki varð  
nú veikari með hverjum deginum en árið 
1956 dróg til tíðinda í Egyptalandi. 
 
Í upphafi 6. áratugarins hafði ungur 
egypskur liðsforingi náð völdum í 
Egyptalandi og var að lokum kosinn forseti 
landsins árið 1956. Sá maður hét Gamal 
Abdel Nasser (1918-1970). Sama ár náði 
hann valdi á mikilvægri siglingaleið, sem 
rennur í gegnum Egyptaland og tengir 
saman Miðjarðarhaf og Rauðahaf, 
Súesskurðinn. Egyptar stýrðu nú umferðinni 
í gegnum skurðinn og þar af leiðandi 
gjöldunum sem skip þurftu að greiða til að 
sigla þar.  

6 daga stríðið 
Þann 5. júní 1967, nokkrum vikum eftir að  
Nasser hafði lokað á siglingaleiðina, réðust  
Ísraelar á nágranna sína í Sýrlandi, Jórdaníu 
og Egyptalandi. Átökin fengu nafnið 6 daga 
stríðið enda tókst Ísraelum á einungis 6 
dögum að ná austurhluta Jerúsalem og 
Vesturbakkanum af Jórdönum, 
Gazaströndinni og Sínaískaganum frá 
Egyptum, þar sem m.a. Súesskurðurinn var, 
ásamt því að ná Gólanhæðunum af 
Sýrlendingum. 
 
 
 
 

 

 

Miðjarðarhaf 

Rauðahaf 

Kaíró 

Mynd 15: Rauða línan sýnir hvar Súesskurðurinn liggur. 
Skurðurinn er 193 kílómetra langur og er mikilvæg 
siglingaleið til vöruflutninga. 

Ísraelar, ásamt Bretum og Frökkum, sem 
áttu hagsmuna að gæta í Súesskurðinum, 
réðust á svæðið og náðu því aftur en þó 
bara til skamms tíma vegna þrýstings frá 
Bandaríkjamönnum, Sovétmönnum og 
Sameinuðu þjóðunum. Egyptar héldu 
yfirráðum á svæðinu og árið 1967 lokuðu 
þeir skurðinum fyrir Ísraelum sem litu á þá 
aðgerð sem stríðsyfirlýsingu. 

3. hluti – Stríð og friður 
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PLO 
Árið 1964 var Frelsishreyfing Palestínu, PLO  
(Palestine Liberation Organisation) stofnuð. 
Yasser Arafat (1929-2004) var skipaður 
leiðtogi hreyfingarinnar árið 1969 og hélt 
þeim titli til dauðadags.  
 
Á upphafsárum PLO kom ekki til greina í 
þeirra augum að skipta landsvæðinu upp í 
tvö ríki, Ísrael og Palestínu, eins og lagt var 
upp með árið 1947, þó skoðun þeirra ætti 
eftir að breytast síðar meir. Arafat tilkynnti 
að Ísraelar ættu að falla frá hugmyndum 
sínum um eigið sjálfstætt ríki og samþykkja 
að búa með Palestínumönnum í sjálfstæðri 
Palestínu. Í augum Ísraela var þó ekki á 
döfinni að gefa frá sér landið helga. 
 
Til að vekja athygli á málstað sínum, þ.e. 
frjálsri Palestínu, beitti PLO ásamt  
palestínsku hryðjuverkasamtökunum Svarti 
september, vopnuðum árásum á Ísraela. 
Þegar sú aðferð virtist ekki hafa tilætlandi 
áhrif utan Mið-Austurlanda fóru 
Palestínumenn þá leið að vekja athygli 
Evrópubúa nærri heimahögum þeirra 
síðarnefndu.  
 
 
 
 
 
 
 

Ísrael hafði nú enn einu sinni náð yfirráðum 
yfir meira landsvæði. Þeir voru reiðubúnir 
að skila þessum svæðum í skiptum fyrir 
viðurkenningu Araba á tilvist Ísraels og 
friðarsáttmála. Land fyrir frið var stefna 
Sameinuðu þjóðanna sem átti að tryggja 
bæði arabaríkjunum og Ísrael þau svæði 
sem báðir aðilar höfðu haft fyrir 6 daga 
stríðið. Erfiðlega gekk að fá Ísraela til að 
fylgja eftir þessari stefnu þrátt fyrir að þeir 
hafi samþykkt hana. Hinn sögulegi réttur á 
landinu sem Guð hafði gefið þeim var þar 
helsta áðstæðan. Eftir mikinn þrýsting, 
einkum frá Bandaríkjunum, létu þeir á 
endanum svæðin frá sér og árið 1979 var 
undirritað friðarsamkomulag milli Egypta og 
Ísraela. 
 
Stefnan gerði Palestínmönnum erfitt fyrir að 
öðlast landsvæði, en þeir fengu ekki að taka 
þátt í þessari stefnumótun, enda ekki 
skilgreindir sem sjálfstæð og viðurkennd 
þjóð og þar af leiðandi ekki hluti af 
Sameinuðu þjóðunum. 
 

 
Mynd 16: Yfirráðasvæði Ísraels eftir 6 daga stríðið. 
Ísraelum tókst að ná á sitt vald öllum þeim svæðum sem 
eftir voru í hinni fornu Palestínu auk Sínaískaga sem 
tilheyrði Egyptum (svæði sem tilheyrðu ekki Ísrael fyrir 
stríð merkt með grænum lit). 

 
Mynd 17: Palestínumenn stóðu m.a. fyrir flugránum. Hér 
er mynd af flugvél sem meðlimir Svarta september 
rændu í maí 1972. 
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Friður í augsýn 
Eftir mánaðarlangar leynilegar viðræður 
milli Ísraela og Palestínumanna í Osló í 
Noregi árið 1993 var Oslóarsamkomulagið 
undirritað í Hvíta húsinu í Bandaríkjunum 
þann 13. september sama ár.  
 
Samkomulagið gekk út á að Ísraelar 
viðurkenndu PLO sem fulltrúa 
Palestínumanna og Palestínumenn 
viðurkenndu Ísrael sem sjálfstætt ríki.  
Þá var gert ráð fyrir stofnun sjálfstæðs ríkis 
Palestínu en fyrst þyrfti að semja um stóra 
þætti eins og hver ætti að fá Jerúsalem.   
 
PLO kom sér nú fyrir á Vesturbakkanum og á 
Gaza svæðinu og  í kjölfarið hófst 
uppbygging palestínskra stofnana á 
svæðunum. Bjartsýni ríkti að nú væri loks að 
komast á friður.  

 
Sumarið 1972 voru Ólympíuleikarnir haldnir 
í München í Vestur-Þýskalandi. Þar voru 
mættir nokkrir liðsmenn Svarta september. 
Þeir ruddust inn í herbergi Ísraela sem voru 
þar til að keppa á leikunum, drápu nokkra 
strax og tóku aðra sem gísla. Nokkrum tókst 
að sleppa en 11 ísraelskir fulltrúar liðsins 
létu lífið í þessari árás 
hryðjuverkasamtakanna. Ísraelsk stjórnvöld 
svöruðu fyrir sig og Golda Meir, 
forsætisráðherra Ísraels á þeim tíma, 
fyrirskipaði að leit yrði gerð að öllum þeim 
sem staðið hefðu að árásinni og þeir myrtir.  
 
Erfiðlega gekk fyrir Palestínumenn að fá þá 
viðurkenningu sem þeir sóttust eftir frá 
alþjóðasamfélaginu og ekki hjálpaði 
hryðjuverkastarfsemin málstað þeirra. Árið 
1974 viðurkenndu svo allsherjarþing 
Sameinuðu þjóðanna og Arababandalagið, 
PLO sem gildan fulltrúa Palestínumanna. 
 
PLO leit svo á að til að fá frekari stuðning 
fyrir frjálsri Palestínu þyrftu þeir að beita 
friðsamlegum aðgerðum. Ísraelar hinsvegar 
héldu uppi árásum á PLO á 8. og 9. 
áratugnum til að koma þeim í burtu sem 
leiddi til mikillar gagnrýni á Ísrael. 
Alþjóðasamfélaginu var  nú orðið ljóst að 
Ísraelar og Palestínumenn þyrftu að setjast 
niður að samningaborðinu og ná frið sín á 
milli. 
 
 

Fróðleiksmoli 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 18: Golda Meir (1898-1978) var fjórði 
forsætisráðherra Ísraels 1969-1974, fyrst kvenna. 
Hún var mikil talskona síonista á tímum síðari 
heimsstyrjaldarinnar. Árið 1969  sagðist hún ekki 
viðurkenna tilvist Palestínumanna og kröfur Araba 
um það landsvæði sem Ísrael réði yfir væru á engan 
hátt sambærilegar hinum forna rétti Ísraela á 
svæðinu.  

Fróðleiksmoli 
Árið 2005 kom út kvikmyndin Munich, í leikstjórn 
Steven Spielberg, sem byggð er á aðgerðum Ísraela 
eftir árás Palestínumanna á Ólympíuleikunum 1972 í 
München. 
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Staðan í dag 

 
Mynd 19: Yitzhak Rabin (1922-1995) (til vinstri) og Yasser Arafat (til hægri) takast í hendur eftir undirritun 
Oslóarsamkomulagsins fyrir framan Hvíta Húsið. Bill Clinton (1946-) Bandaríkjaforseti stendur á milli þeirra. 
Bandaríkin settu mikla pressu á Ísrael og PLO að hefja friðarviðræður sín á milli. 

Friðurinn úti 
Oslóarsamkomulagið var í raun ekki 
samningur heldur yfirlýsing um vilja 
Ísraela og Palestínumanna að sættast 
eftir allt það sem hafði gengið á, sem 
að lokum átti að leiða til að 
Palestínumenn fengju sjálfsstjórn yfir 
Vesturbakkanum og Gazaströndinni 
og landamæri Ísraels yrðu eins og þau 
voru skráð fyrir 6 daga stríðið 1967. 
 
Viljinn var þó ekki nægilega sterkur til 
að komast í gegnum það gífurlega 
ofbeldi, sjálfsmorðsárásir og 
tortryggni frá báðum hliðum, sem 
einkenndi næstu árin í kjölfar 
samkomulagsins. Að auki var 
forsætisráðherra Ísraels, Yitzhak 
Rabin myrtur af samlanda sínum árið 
1995 vegna þátttöku sinnar í 
friðarviðræðum við Palestínumenn 
sem bætti ekki úr stöðunni. 
 
 
 
  

Palestínumenn fara nú með vald yfir 
Gazaströndinni og hluta af 
Vesturbakkanum en Ísraelar eru enn 
með landtökubyggðir á þessum 
svæðum sem Palestínumenn telja 
vera ólöglegar. Í kringum þessi 
svæði hefur Ísraelsher komið fyrir 
múrum og vegatálmum til að skerða 
á frelsi Palestínumanna (sjá kort á 
bls. 21). Þeim er því haldið í herkví 
og Ísraelar hafa öll spilin á hendi sér.  
 
Deila Ísraela og Palestínumanna 
snýst enn þann dag í dag um rétt á 
landsvæði. Hvorugur aðilinn er 
tilbúinn til að víkja, hvað þá semja. 
Báðir aðilar telja sig eiga sögulegan 
rétt á svæðinu og líta á sig sem 
fórnarlamb í þessari löngu baráttu 
um tilverurétt í heiminum. 
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Ný friðaráætlun 

Mynd 20: Yfirráðasvæði Ísraels og Palestínu á  
21. öldinni. 

 
 Þó er ljóst að Ísraelar eru sterkari aðilinn 
í þessum átökum og Palestínumenn hafa 
nú verið flóttamenn í marga áratugi rétt 
eins og Gyðingar voru á sínum tíma. Er þá 
öll von úti um að friður muni ríkja milli 
þessara tveggja fjenda? 
 
 
 

Í byrjun árs 2020 tilkynntu Donald Trump 
(1946-) Bandaríkjaforseti og Benjamin 
Netanyahu (1949-) forsætisráðherra Ísraels 
nýja friðaráætlun um Palestínu. 
 
Tillögurnar fela í sér að Palestínumenn fái 
meira svæði til umráða en þeir hafa haft 
síðustu áratugi. Hins vegar verði Jerúsalem 
skilgreind sem höfuðborg Ísraels ásamt því 
að landtökubyggðir Ísraela m.a. á 
Vesturbakkanum verði samþykktar sem 
þeirra svæði.  
 
 
 
 

 

 

 

Hvorki Palestínumenn né 
Arababandalagið eru sáttir við þessa 
áætlun Bandaríkjanna og Ísraels og hafna 
henni algjörlega. Staðreyndin er sú að 
landið sem er verið að bjóða 
Palestínumönnum í skiptum fyrir þetta 
sögulega fína landsvæði sem þeir hafa 
aðgang að núna á Vesturbakkanum ef 
litið er til landgæða, er á nokkrum 
stöðum í eyðimörkinni, fjarri öllum 
tengslum sem þeir hafa í dag.  
 
Þessari tæplega 100 ára átakasögu er 
hvergi nærri lokið og Ísraelar eru í mun 
betri stöðu en Palestínumenn eins og 
áður hefur komið fram. Þeir hafa sterkara 
bakland, m.a. frá Bandaríkjamönnum og 
Rússum, en Palestínumenn njóta ekki 
mikils stuðnings þrátt fyrir að Sameinuðu 
þjóðirnar hafi lýst yfir áhyggjum sínum á 
þessari áætlun.  
 
Á meðan ekkert gerist halda Ísraelar 
áfram að pressa á landsvæði 
Palestínumanna og að lokum gæti farið 
svo að þeir nái völdum yfir öllu landsvæði 
hinnar fornu Palestínu. Og hvað verður 
þá um Palestínumenn? 
 

Mynd 21: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og 
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. 
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Umræður og spurningar 
 
1. Hvað var Svarti september? Hvaðan drógu samtökin nafn sitt?  
    (Þessar spurningar krefjast m.a. leitar á netinu) 
 
2. Hvaða tilgangi þjónaði Súesskurðurinn? 
 
3. Hvers vegna tóku Palestínumenn ekki þátt í mótun stefnunnar Land fyrir frið? 
 
4. Hvað er Frelsishreyfing Palestínumanna kölluð? Hver voru markmið hreyfingarinnar og hvernig reyndi   
    hún að ná sínu fram? 
 
5. Hvað var Oslóarsamningurinn? 
 
6. Í gegnum áratugina hefur alþjóðasamfélagið reynt að koma á friði milli Ísraela og  
    Palestínumanna. Nú hafa Bandaríkin tekið sjálfkrafa við keflinu í samstarfi við Ísrael. Hvers vegna ætli  
    það sé?  
 
8. Hvað ætli Magnús Þorkell Bernharðsson eigi við með orðum sínum um þessar nýju hugmyndir um  
    Palestínu? 
 
9. Ísraelar og Palestínumenn kenna hvor öðrum um þessi liðlega 100 ára átök sem enn standa.  
    Hvaða rök færa báðir aðilar færa fyrir rétti sínum á landsvæðinu?  
    (Þessi spurning krefst m.a. leitar á netinu) 
 
10. Hvernig ætti að leysa deilu Ísraels og Palestínu, að þínu mati? Rökstyddu. 
 
 

 

 
 
 
 

Mynd 22: Hér má sjá hugmyndir Bandaríkjanna og 
Ísraels um hvernig skipta megi Palestínu. Athugið hversu 
dreifð svæði Palestínumanna yrðu. Magnús Þorkell 
Bernharðsson, prófessor í Miðausturlandafræðum lýsti 
hugmyndunum m.a. á þennan hátt: „Hvað myndir þú 
segja ef þú ættir stórt landsvæði á Arnarnesinu og ég 
segði: Heyrðu, eigum við ekki að skipta þannig að ég fæ 
allt Arnarnesið og þú færð í staðinn Hveravelli, einhvers 
staðar lengst í Öræfum?“ 
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Kennsluverkefni  
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
Nú hafið þið lokið við að lesa kennslubókina sem hefur að geyma það helsta sem átt sér hefur stað í sögu 
þessara tveggja þjóða en þó er þetta alls ekki tæmandi listi. Verkefninu hér fyrir neðan er ætlað að víkka 
sjóndeildarhring ykkar á deilu Ísraels og Palestínu með því að setja ykkur í spor deiluaðila eða fjölmiðla. 
 
Þið fáið það hlutverk að kynna ykkur deiluna og taka afstöðu með öðru hvoru ríkinu, eða vera hlutlaus 
aðili, óháð því hver ykkar skoðun er í raunveruleikanum. Bekknum ykkar verður skipt niður í þrjá hópa. 
Stjórnvöld í Ísrael, stjórnvöld í Palestínu og hlutlausan fjölmiðil. Stjórnvöldum í Ísrael og Palestínu verður 
síðan skipt niður í þrjú ráðuneyti. Markmið verkefnisins er að skipuleggja leiðtoga- og fjölmiðlafund. Þar 
munu ráðuneytin flytja kynningar og ræður og fjölmiðlar munu bera fram spurningar.    
 
Forsætisráðuneytið: Leitar upplýsinga um sögu þjóðarinnar og upphaf átakanna. Ráðuneytið undirbýr 
ræðu fyrir leiðtoga- og fjölmiðlaafundinn og skiptir með sér flutningnum ásamt því að svara spurningum 
fjölmiðla. 
 
Utanríkisráðuneytið: Tekur fyrir hvernig átökin milli þjóðanna hafa verið síðastliðin 70 ár, kynnir sér 
andstæðinga og bandamenn sinnar þjóðar. Ráðuneytið undirbýr ræðu um þessi mál á, hver og einn flytur 
brot úr ræðunni á fundinum og saman svara hópmeðlimir spurningum fjölmiðla. 
 
Innanríkisráðuneytið: Segir frá landsvæðinu sem deilt er um og ástæðum þess. Þá aflar ráðuneytið sér 
heimilda um land og þjóð í núverandi ástandi, til að nýta í flutning ræðu á fundinum sem allir meðlimir 
ráðuneytisins taka þátt í að flytja og svara spurningum fjölmiðla. 
 
Fjölmiðlar: Kynna sér deiluna í grófum dráttum, semja fréttir byggðar á heimildum af netinu og viðtölum 
við fulltrúa hverrar þjóðar meðan á undirbúningi fyrir fundinn stendur og setja inn á þar til gerða vefsíðu. 
Fjölmiðlar semja einnig spurningar fyrir hvert ráðuneyti sem bornar verða fram á leiðtoga- og 
fjölmiðlafundinum. Þá velur hópurinn fulltrúa sinn til að stýra fundinum. 
 
Ætlast er til að nemendur nýti sér kennslubókina sem og heimildir á veraldarvefnum. Gætið þess að 
heimildirnar séu byggðar á traustum grunni. 
 
Kennari veitir frekari upplýsingar um verkefnið.  

 
Gangi ykkur vel og góða skemmtun! 
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ÍSRAEL PALESTÍNA 
Átök tveggja þjóða 

 
 
 
 

 
 
 

 

Fyrir botni Miðjarðarhafs eru tvær þjóðir sem 
deilt hafa um rétt á sama landsvæði í um 100 ár. 
Átök þeirra hafa einkennst af flótta, ofbeldi og 

blóði. En hvers vegna eru tvær þjóðir að berjast 
um sama svæðið? 

 
Í þessari námsbók verður dregið saman það 

helsta sem vitað er um deilur Ísraela og 
Palestínumanna, ásamt því að forsaga beggja 

aðila verður rakin stuttlega. 
 

Að auki fylgir kennsluverkefni með bókinni sem 
kennarar geta lagt fyrir nemendur sína við lok 

lesturs, sem vonandi eykur skilning þeirra á 
þessari merkilegu deilu. 


