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Opinió

Mocador palestí o Keffiyeh
És curiós com aquesta peça de vestir s'ha posat tant de 
moda  últimament.  Abans  només  la  duien  els  àrabs,  i 
algun que altre hippie. 
Però sorprèn cada vegada més l'ús del mocador entre els 
joves d'avui en dia ... 
Pels  carrers  de  Lliçà  d'Amunt,  Barcelona,   Londres  o 
Ginebra,  es  poden veure  estudiants amb els  mocadors 
embolicats al coll.  Però la gran majoria sense  saber el 
què veritablement representa. 

I no només això, sinó que ara vénen en una varietat de 
colors  -  que  si  rosa,  blau,  groc,  taronja,  violeta!  En 
realitat,  Yasser Arafat el duia en blanc i negre.
Llavors, en un primer moment què representava?
Era un mocador àrab que inicialment la seva funció era 
per protegir el cap del sol, i la boca / ulls de la pols i 
sorra del desert.
Però, durant els anys 60 es va convertir en el  símbol de 
la resistència palestina. És fàcil recordar  la imatge de 
Yasser  Arafat  com  a  símbol  de  l'Hatta  amb  el  seu 
mocador de color blanc i negre ... Per això, la majoria 
de  simpatitzants  occidentals  de  la  causa  Palestina  el 
porten posat. 

Però no només és símbol de la intifada i de la resistència 
Palestina,  sinó  que  darrerament  sembla  que  s'ha 
convertit en peça i símbol de la revolució i resistència en 
general!

Quin és el problema palestí?
En  primer  lloc  cal  dir  que  el  problema  palestí  és  un 
problema  molt  complex  i  per  apropar-nos  al  seu 
coneixement cal tenir una mica de perspectiva històrica.
A principi  de  SXX  el  territori  de  Palestina estava sota 
domini de l'Imperi  Turc,  i la població predominant era 
àrab: -Àrabs musulmans 82%

-Àrabs cristians 12%
-Jueus autòctons i immigrants recents 5%

-1922-47 el  territori  palestí  va  passar  sota  mandat  de 
l'imperi britànic. Durant aquest període va augmentar la 
immigració  jueva  a  la  zona,  especialment  durant  la 
Segona Guerra mundial, quan els jueus van ser perseguits 
a Europa pels nazis. Durant aquest període comença la 
pressió sobre la població àrab, i la pèrdua de terres. L'
-1947  les  Nacions  Unides  decideixen  la  partició  de 
Palestina, 56% pels jueus i 44% pels palestins i Jerusalem 
zona internacional.
-1948 els jueus  declaren unilateralment l'estat d'Israel, 
presidit per Ben Gurion, i continua l'ocupació de territori 
i l'expulsió de població palestina.
-1948  Primera  guerra  àrabo-israeliana,  Israel  guanya  i 
passa  a  controlar  el  78%  de  Palestina.  Expulsió  de 
població palestina.
A la Segona guerra Israel va ocupar Cisjordània i Gaza.
Expulsió i exili de població palestina.
Comença  l'ocupació  d'aquests  territoris  amb  els 
assentaments  jueus  en  terres  palestines,  que  han 
continuat  i  augmentat  fins  el  dia  d'avui,  també   a 
Jerusalem Est, la zona àrab.
També  comença  la  lluita  palestina  dins  i  fora  del 
territori,  liderada  durant  molt  de  temps  per  Yasser 
Arafat.

Evolució dels territoris palestins en 50 anys
Dues intifades, la primera 1987-93, i la segona a partir 
del  2000, la lluita desigual  palestina “pedres contra 

tancs” pels seus dret i per la creació d'un estat palestí, 
amb un territori viable.
Als anys noranta amb els Acords de Pau d'Oslo, la OLP i 
Israel  es  reconeixen  mútuament,  i  es  defineix 
l'autonomia  dels  territoris  ocupats  de  Cisjordània  i 
Gaza. És un moment per a l'esperança.
Malauradament,  esdeveniments  posteriors  han 
dinamitat aquest procés de pau que, justament aquest 
març  de  2010  Nacions  Unides,  Estats  Units  i  Unió 
Europea intentem impulsar de nou, amb una resposta 
negativa del govern israelià, molt reaccionari presidit 
per Benjamin Netanyahu.
També  una  part  de  la  població  palestina  ha 
radicalitzat els seus plantejaments recolzant Hamàs
La construcció d'un mur al voltant de Cisjordània per 
part d'Israel, el mur de la vergonya, i l'ampliació del 
assentaments jueus en territori palestí dificulten les 
coses.


