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Água: causa e arma silenciosas no conflito palestino-israelita 
 

A água é essencial à vida. O seu domínio é um elemento da soberania de um povo. 

O território conhecido por Palestina é escasso deste bem. Mais de dois terços são secos 

e áridos e quase metade é desértico. A pluviosidade baixa abruptamente desde o norte, 

onde atinge 1.000 mm, até só 20 mm em Elat, no extremo sul. O vale do Jordão é seco 

e árido excepto ao norte.  

 
Wadi Fuken (sudoeste da Margem Ocidental) 

 

Quanto a águas subterrâneas existem dois sistemas: o aquífero da Montanha que se 

situa na Margem Ocidental e o aquífero Costeiro que acompanha quase todo o litoral até 

ao sul de Gaza. 

As populações, ao longo de milhares de anos, adaptaram-se a estas condições. 

Produtos de irrigação eram cultivados nos vales do norte, enquanto, no centro e sul só 

junto dos poucos pontos de água e poças residuais dos wadis; em toda a região uma 

fruticultura que subsiste a períodos anuais de seca e daí ser a oliveira a árvore típica; o 

pastoreio tinha também um peso importante na economia. A água para uso doméstico e 

dos animais era aproveitada das chuvas em cisternas ou obtida de poços dos aquíferos 

mais superficiais. A água armazenada e dos poços é, por isso, essencial para as 

populações. 

Os imigrantes judeus, por volta de 1900, acharam os terrenos áridos e fracos para a 

agricultura. Mas eles tinham apoio financeiro e técnico para a preparação das terras. O 

Fundo Judaico Nacional (KKL) desde 1901 tem vindo a apoiar na preparação de solos e 

aproveitamento de águas. A necessidade de água aumentou com as explorações 

agrícolas dos imigrantes. A agricultura intensiva exigia uma forte irrigação. 

 
 Mapa de proposta de estado judeu (1919) 
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MPPM condena qualquer 

intervenção militar externa 

contra a Síria 

O MPPM manifesta a sua mais 

profunda preocupação pela sucessão 

de declarações, ameaças e iniciativas 

visando um ataque militar de potências 

ocidentais contra a Síria e exprime, 

desde já, a sua firme condenação de 

qualquer intervenção militar externa no 

conflito sírio. Uma eventual agressão 

militar externa – susceptível de lançar 

toda a região numa catástrofe de 

enormes proporções – representaria, 

na linha dos ataques já lançados por 

Israel sobre território sírio, uma 

flagrante e inaceitável violação do 

Direito Internacional e da Carta da 

ONU, para mais se levada a cabo à 

margem do Conselho de Segurança da 

ONU. 

É urgente travar o inaceitável 

derramamento de sangue na Síria. Mas 

este objectivo exige a cessação 

imediata das ingerências e apoios 

externos à militarização do conflito e o 

início dum processo negocial sem 

condições prévias, envolvendo todas as 

partes sírias, e sob os auspícios da 

ONU - como a prometida, mas nunca 

concretizada, Conferência de Genebra 

Qualquer intervenção militar aberta dos 

EUA – na sequência da declaração de 

Obama no dia 31 de Agosto último – ou 

de outras potências no conflito apenas 

poderá multiplicar o sofrimento, a 

destruição, a morte e a divisão da Síria, 

com consequências terríveis para as 

numerosas comunidades e para todo o 

povo desse país. Esta constatação é 

por demais evidente na situação actual 

de países como o Iraque, o Afeganistão 

ou a Líbia, que foram vítimas de 

recentes intervenções e ocupações 

militares por parte dos EUA e da 

NATO. 

O MPPM é, por princípio, contra a 

utilização de armas de destruição em 

massa, seja quem forem os seus 

autores. Mas são sobejamente 

conhecidos os exemplos recentes de 

mentiras e falsificações de acusações 

deste tipo para tentar justificar 

intervenções militares na região. Não é 

tolerável que semelhantes acusações 

possam ser de novo invocadas como 

pretexto para desencadear uma guerra.  

(continua na pág. seguinte) 

O único rio significativo é o Jordão que nasce 

nos Montes Golã, território Sírio ocupado 

ilegalmente por Israel. Possui dois afluentes 

perenes e vários ribeiros que só têm água no 

período de chuvas, formando barrancos 

(wadis).  

Como águas superficiais também existem dois 

mares. O de Galileia, rico de vida nas águas e 

nas margens, e o Mar Morto, sem vida tanto 

nas águas como nas margens. 

 

 

Desde o início, o Movimento Sionista deu especial 

importância ao domínio das fontes hídricas. A 

proposta sionista, de 1920, para as fronteiras “lar dos 

judeus” incluía as bacias hídricas, aquíferos e zonas 

de maior pluviosidade. 

As preocupações sobre a água, para o 

desenvolvimento do Estado de Israel perpassam toda 

a história do movimento sionista e actuação dos 

governos de Israel. 

Desde Chaim Azriel Weizmann, primeiro presidente de 

Israel, até ao actual primeiro-ministro Benjamin 

Netanyahu, são várias as declarações que dão conta 

dessa preocupação. 

Theodor Herzl no seu livro Altneuland, de 1902, 

sonhava com o aproveitamento das águas do Jordão. 

 

http://www.mppm-palestina.org/
http://www.facebook.com/MPPM.Movimento.Palestina
http://www.youtube.com/user/mppmvideo


 E desde 1945 que, com a ajuda dos EUA, se elaboraram projectos para levar água do 

norte para o centro e sul da Palestina. 

Em 1956 iniciou-se a construção da Transportadora Nacional de Águas pela Mekorot.
 

A intenção de controlar a água como elemento essencial para a construção do “Grande 

Israel”, a fraca oferta possível e a política expansionista e racista do sionismo, tornaram 

inevitáveis os conflitos violentos, entre o Estado Israelita e as populações árabes. 

Com a guerra de 1967, Israel ganhou os Montes Golã e o controlo da Margem Ocidental 

isto é, o domínio do Jordão e do aquífero da Montanha. 

Em 2002 começou a construção do “Muro”. O percurso do muro foi planeado de tal 

modo que impede o acesso por palestinos às áreas da Margem Ocidental que incluem 

alguns dos melhores acessos à água, nomeadamente o aquífero Ocidental. Em certas 

áreas o Muro penetra o território palestino apenas para se aproximar das áreas de 

captação. 

A água é também utilizada como arma, arma silenciosa e sub-reptícia tendente à 

expulsão ou ao extermínio da população indígena.  

Os colonatos são uma necessidade do sionismo e têm como efeito o aumento da 

procura hídrica – pois, para estes, não há restrições – e a diminuição da disponibilidade 

para os palestinos, levando estes a um progressivo empobrecimento e ao afastamento. 

                        

Após a “guerra dos seis dias” o exército israelita assumiu o controlo dos recursos 

hídricos palestinos. Os palestinos passaram a ter fortes limitações no acesso á agua e 

manutenção das respectivas estruturas; a Mekorot, começou a vender a água, roubada 

dos territórios palestinos, mas em quantidades limitadas. 

Os colonos abrem poços profundos, junto aos dos palestinos, secando estes últimos. 

Com apenas 13% de todos os poços na Margem Ocidental, os colonos são 

responsáveis por cerca de 53% da extracção de águas subterrâneas. Fazem lixeiras 

próximo dos poços palestinos, o que leva à inquinação das águas, e praticam tiro ao 

alvo nos depósitos de recolha de águas. Os checkpoints dificultam, encarecem ou 

impedem o acesso das populações aos poços e fontes onde se abastecem. Os 

agricultores palestinos são proibidos de cultivar espécies que exijam rega. Assim a água 

é utilizada como uma arma.  

O consumo médio dos Israelitas anda à volta dos 270 litros/dia, o consumo dos 

palestinos é de 70 litros/dia e, em alguns casos, a disponibilidade desce para os 20 

litros/dia. A OMS recomenda 100 litros/dia. 

Em Gaza, 90% da água é obtida do aquífero Costeiro. A restante provém da chuva e do 

rio Bsor, que seca uma parte do ano.  

A água retirada do aquífero é superior à sua recarga, verificando-se retorno das águas 

do Mediterrâneo; acresce a poluição devido a esgotos não tratados e ao uso excessivo 

de fertilizantes. Daí, o aquífero fornecer água salobra e contaminada. Segundo 

pareceres médicos a água em Gaza é promotora de doenças, especialmente nas 

crianças. 

Fiel à política de barrar o acesso de água aos palestinos, Israel tem destruído redes de 

distribuição e estações de bombagem e tratamento de água e esgotos, com isto 

castrando o desenvolvimento do povo palestino.  

Israel tem infringido o Direito Internacional, os Acordos de Oslo, os Direitos 

Humanitários, as Carta dos Direitos Humanos e dos Direitos da Criança Israel está a 

destruir tudo o que não é judeu. Israel não é um Estado de Direito, é um Estado Judeu.  

Impedindo o direito à água, Israel está a coarctar o legítimo direito do povo palestino de 

viver com dignidade e em soberania na sua própria terra. 

Utilizando a água como arma silenciosa, Israel está a praticar um genocídio discreto. 

Não podemos calar este crime: o silêncio é cumplicidade. 

(continuação da pág. anterior) 

Tanto mais, quando tais acusações 

partem de países que já por diversas 

vezes utilizaram armas químicas e 

nucleares contra populações civis.  

O MPPM saúda todas as organizações e 

movimentos populares que, por toda a 

parte, se estão manifestando e erguendo 

a sua voz contra uma nova aventura 

militar no Médio Oriente. Um forte 

movimento contra a guerra, que urge 

dinamizar também em Portugal, pode 

mesmo, nas actuais condições, revelar-

se decisivo para impedir um desenlace 

catastrófico no Médio Oriente. A recente 

derrota do governo britânico no 

Parlamento daquele país é também 

reflexo dessa vasta oposição social 

contra as políticas de guerra e agressão. 

O MPPM exige que o governo português 

seja fiel aos princípios constitucionais de 

respeito pela solução pacífica dos 

conflitos e aos princípios consagrados no 

Direito Internacional de respeito pela 

soberania e integridade territorial de 

todos os países, rejeitando qualquer 

envolvimento de Portugal num eventual 

ataque militar à Síria. 

O MPPM manifesta a sua solidariedade 

para com o povo sírio e todos os povos 

do Médio Oriente que pugnam pela paz, 

pela liberdade, pela independência e 

pela soberania dos seus países. 

Lisboa, 1 de Setembro de 2013 

A Direcção Nacional do MPPM 

Para saber mais sobre a 

questão da água na 

Palestina 

O tema da utilização da água por Israel 

como arma para a subjugação e 

expulsão do povo palestino, que 

tratamos de forma sucinta nesta Folha 

Informativa, merece ser aprofundado. 

Pode ler a versão integral do artigo no 

nosso site. 

O “Emergency Water Sanitation and 

Hygiene group (EWASH)” – uma 

coligação de 30 organizações 

humanitárias que lançou uma campanha 

de sensibilização da opinião pública 

internacional par a questão da escassez 

de água nos Territórios Palestinos 

Ocupados – tem um site com excelente 

informação sobre este tema: 

http://www.thirstingforjustice.org 
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À esquerda:  
Os habitantes de 
Susya não têm 
acesso a água 
corrente, 
dependendo da 
água recolhida em 
cisternas ou 
transportada por 
autotanques. 
À direita:  
Piscina no 
colonato de Ariel, 
na Margem 

Ocidental. 

http://www.mppm-palestina.org/index.php/documentos-mppm/doc_download/82-agua-causa-e-arma-silenciosas-no-conflito-palestinoisraelita
http://www.thirstingforjustice.org/

