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Árabes em Israel 

Mais de 1.600.000 árabes vivem dentro das fronteiras do Estado de Israel. Fazem parte, 

maioritariamente, da população árabe que ai residia antes de 1948 e seus descendentes 

mas também se incluem as populações dos Montes Golã e de Jerusalém oriental, 

entretanto ocupados por Israel. É uma população, ela própria bastante diversa do ponto 

de vista cultural, social e religioso. Entre eles existem muçulmanos, cristãos (de diversas 

obediências) e drusos, populações sedentárias e nómadas (beduínos), palestinos, sírios, 

entre outras nacionalidades e distinções possíveis. A larga maioria está sujeita a graves 

discriminações, que vão desde a subalternização perante a população judaica nos 

textos constitucionais até às barreiras no acesso aos mais variados direitos e meios de 

satisfação de necessidades básicas e de desenvolvimento para esta população.  

 

A “declaração de independência”, aprovada pelo Conselho Nacional Judaico em 14 de 

Maio de 1948, foi proclamada em nome do povo judaico e define o Estado de Israel 

como um Estado judaico. No entanto, apenas dois anos antes, a população judaica no 

território era de pouco mais de 30%, sendo que em 1948 já atingia os 80%, fruto da 

imigração maciça de judeus e das perseguições e expulsões da população não judia da 

região. Nos nossos dias, segundo dados de 2010, a população árabe no Estado de 

Israel representa mais de 20% do total. Assim, o próprio acto fundacional do Estado de 

Israel confirma a discriminação religiosa e cultural de grande parte da população do 

Estado que pretende representar. Uma lei mais recente, a Lei da Cidadania do Estado 

de Israel, impede que os cidadãos dos territórios administrados pela Autoridade 

Palestina, assim como de uma série de outros países árabes, tenham direito à cidadania 

israelita através do casamento com um nacional deste país, ao contrário do que 

aconteceria se o cônjuge fosse, por exemplo, português. 

Muitos outros exemplos de leis discriminatórias para os não judeus no Estado de Israel 

poderiam ser referidos mas a desigualdade e abusos a que os árabes palestinos estão 

submetidos em Israel vão muito para além das questões legais. 

Segundo os últimos dados da OCDE, 20,9% da população de Israel vive abaixo do limiar 

da pobreza, a mais alta taxa dos países desta organização. A pobreza entre os cidadãos 

árabes no Estado de Israel é no entanto superior a 50%, enquanto 66% das crianças 

dessa comunidade vivem também abaixo desse limiar. Uma das principais razões para 

os níveis de pobreza entre a população árabe será a discriminação destes trabalhadores 

em relação à maioria da população. A taxa de desemprego entre os árabes é 

consideravelmente superior à que se verifica entre os trabalhadores de origem judaica, 

sendo ainda mais significativa se a comparação se restringir às mulheres. Neste caso, 

enquanto 64% das mulheres judias estão a trabalhar, apenas 25% das mulheres árabes 

encontram trabalho, segundo dados do Relatório Anual do Banco de Israel. Do lado do 

rendimento a diferença também é expressiva. O rendimento médio mensal dos cidadãos 

de origem judaica é 32% superior ao dos de origem árabe. 
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Para saber mais sobre a 
população árabe de 
Israel… 

Para mais informações sobre leis 
discriminatórias da população árabe em 
Israel no plano politico, económico, 
cultural, jurídico e em outras áreas, 
pode ser consultada a pasta especifica 
para esse efeito do site 
http://adalah.org/eng/. 

Uma das mais evidentes destas leis é a 
Lei do Regresso, que permite que 
qualquer judeu adquira a nacionalidade 
israelita enquanto não existe qualquer 
mecanismo para os árabes expulsos 
das terras ocupadas por Israel poderem 
voltar a habitar essas terras e a própria 
entrada para visita de familiares tem 
sido bastante dificultada. 

MPPM homenageou 
Edward Said no 10º 
aniversário do seu 
falecimento 

 

Edward Said, o autor de "Orientalismo", 
escritor e activista da defesa dos 
direitos do povo palestino que, com 
Daniel Barenboim, fundou a West-
Eastern Divan Orchestra, faleceu em 
25 de Setembro de 2003. 

Assinalando o 10º aniversário do seu 
falecimento, o MPPM homenageou a 
sua memória com uma "conversa 
informal" realizada na Livraria Bulhosa-
Entrecampos e conduzida pelos Profs. 
Adel Sidarus (jubilado, Universidade de 
Évora) e Eva-Maria von Kemnitz 
(coordenadora do Instituto de Estudos 
Orientais da Universidade Católica). 

MPPM promove Jornadas 
de Solidariedade com a 
Palestina - 2013 

 

Anualmente, o MPPM organiza as 
Jornadas de Solidariedade com a 
Palestina que culminam no dia 29 de 
Novembro, designado pela ONU como 
o Dia Internacional de Solidariedade 
com o Povo da Palestina. Em 2013, o 
programa das Jornadas decorre entre 7 
e 29 de Novembro. O programa 
completo será divulgado em breve. 

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


  

A pobreza entre famílias e crianças em Israel, 2010 

Famílias árabes Famílias judias Crianças árabes Crianças judias 

163.600 

53% 

433.300 

14% 

202.000 

66% 

837.300 

24% 

 

Fonte: Relatório do Instituto de Segurança Social de Israel, 2011 

Um dos pontos essenciais da questão palestina é a questão da terra. A análise da 

posse e usufruto da terra no Estado de Israel é um instrumento útil para aferir a 

desigualdade existente entre ambas as populações. Apenas 3,5% da terra em Israel é 

propriedade de cidadãos árabes. A restante terra pertence maioritariamente ao Estado 

de Israel, ao Fundo Nacional Judaico (uma organização sionista fundada em 1901 e 

com privilégios quase estatais) e, em menor parte, a privados de origem hebraica. Outra 

evidência desta descriminação é reflectida nas povoações e nas próprias habitações da 

população árabe de Israel. Desde 1948 foram construídas cerca de 600 novas 

comunidades judaicas, entre aldeias, vilas e cidades, enquanto nem uma só aldeia 

árabe permanente foi fundada deste então em Israel. No plano familiar cerca de 60% 

dos judeus israelitas vivem em habitações não superlotadas enquanto para a população 

árabe essa percentagem é de apenas 18%. 

 
Nazaré, a maior cidade árabe no Estado de Israel 

à mesma. Ao nível curricular existem restrições ofensivas da identidade nacional e 

cultural dos cidadãos árabes. A título de exemplo podemos referir que só em 2012 os 

poemas de Mahmoud Darwish passaram a ser permitidos nos currículos árabes, (sendo 

que já o eram nos currículos das escolas hebraicas). Contudo, outros escritores 

palestinos continuam a estar expressamente excluídos dos currículos como Ghassan 

Kanafani e Fadwa Tuqan. 

 

Fonte: Myers-JDC-Brookdale Institute, com base em dados do Ministério da Educação de Israel 

Muitos outros exemplos de discriminação e desigualdade entre ambas as populações 

podiam ser referidos. Os governos e autoridades israelitas e entidades pró-sionistas 

esforçam-se por esconder esta realidade entre diversas medidas de propaganda, 

contudo a realidade é demasiado óbvia. A narrativa israelita do estado democrático e 

“ocidental” fica ferida de morte com a constatação da existência destas diferenças no 

interior do seu próprio Estado. A solução da questão palestina e a obtenção de uma paz 

justa e duradoura no Médio Oriente também passa pelo respeito e emancipação dos 

povos árabes a viver no interior do Estado de Israel. 

 

Sabra e Shatila: um marco 
na barbárie israelita 

 

Entre 16 e 18 de Setembro de 1982, 
falangistas libaneses, com a 
cumplicidade do exército israelita, 
atacaram os campos de refugiados de 
palestinos de Sabra e Shatila e 
causaram a morte a muitas centenas de 
homens, mulheres e crianças – algumas 
fontes apontam para 3.500 vítimas. 

O massacre de Sabra e Shatila é um 
momento particularmente hediondo 
numa longa série de crimes que tem 
marcado a história do Estado de Israel, 
desde a sua criação até aos nossos dias.  

A evocação dos crimes que ocorreram 
há 31 anos em Sabra e Shatila deve 
suscitar, não só um momento de 
recolhimento em memória das suas 
vítimas inocentes, mas também um grito 
de revolta contra a impunidade que 
acoberta os criminosos. 

No 20º aniversário da 
assinatura do primeiro 
Acordo de Oslo – o 
reconhecimento de um 
fracasso anunciado 

O Acordo de Oslo I ou, na sua 
designação oficial, a «Declaração de 
Princípios sobre os acordos de Auto-
governação Interina», foi assinado a 13 
de Setembro de 1993, em Washington, 
pelo Governo de Israel e a OLP, sob a 
supervisão do governo dos Estados 
Unidos 
Vinte anos após a assinatura do Acordo 
de Oslo, é inegável que o processo 
aberto por esse Acordo fracassou. 
Nenhuma promessa de resolução das 
questões centrais para o povo palestino 
foi cumprida. As responsabilidades por 
tal fracasso são inequivocamente de 
Israel e dos seus padrinhos ocidentais 
(desde logo os EUA), que nunca 
estiveram realmente interessados na 
concretização dessas exigências 
fundamentais: o fim da ocupação e a 
criação do Estado nacional palestino, 
com capital em Jerusalém, e 
assegurando o regresso dos refugiados. 

Leia na íntegra a posição do MPPM 

sobre este assunto 
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O acesso à educação é um dos 

indicadores onde a desigualdade se 

torna mais óbvia. O Estado de Israel 

tem dois sistemas paralelos de ensino, 

existindo escolas separadas para 

estudantes judeus e árabes desde o 

ensino primário até ao secundário. O 

financiamento das escolas árabes é, em 

média, um terço do que é alocado às 

escolas hebraicas. Enquanto mais de 

47% dos estudantes judeus fazem a 

prova de acesso ao ensino superior 

menos de 30% dos árabes têm acesso 

 

http://www.mppm-palestina.org/index.php/processos-de-paz/351-no-20o-aniversario-da-assinatura-do-acordo-oslo-i
http://www.mppm-palestina.org/index.php/processos-de-paz/351-no-20o-aniversario-da-assinatura-do-acordo-oslo-i

