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QUAL O PAPEL DA QUESTÃO PALESTINA NOS ULTIMOS PROCESSOS 

ELEITORAIS ISRAELENSES? 

1. RESUMO 

O presente projeto tem como tema a relação entre conflitos internacionais e 

dinâmica eleitoral, e como objeto de estudo o papel da questão palestina na 

organização política, eleitoral e partidária de Israel nas três últimas eleições 

parlamentares (2006, 2009 e 2013). Busca-se compreender a correlação entre o 

aumento das tensões políticas e militares na relação com Gaza e Cisjordânia e a 

preferência dos eleitores israelenses. Para isso, estudaremos as plataformas 

partidárias, as campanhas políticas e os discursos e declarações das lideranças 

políticas durante as três campanhas eleitorais em questão, com foco nos partidos 

mais votados em cada pleito (Likud, Yisrael Beitenu, Kadima, Labour, e mais 

recentemente Yesh Atid).  

 

2. INTRODUÇÃO 

O conflito Israel-Palestina é um dos elementos mais duradouros da realidade do 

Oriente Médio. Desde 1967, quando Israel ocupa os territórios árabes de população 

palestina após a Guerra dos Seis Dias, a gestão destes territórios e a relação entre 

israelenses e palestinos passam a definir, em grande medida, a evolução política de 

Israel.  

Com o agravamento das tensões e as primeiras grandes revoltas populares 

palestinas, em fins da década de 1980, diversos esforços foram feitos para que 

fossem estabelecidas negociações de paz entre as partes. Tais negociações, que 

culminaram nos Acordos de Oslo, em 1994, criaram a Autoridade Nacional 

Palestina, mas não foram capazes de estabelecer um consenso quanto aos pontos 

centrais da disputa entre Israel e o povo palestino.  

No despertar do século XXI, mais um levante popular palestino ocorre, dessa vez 

com amplo recurso à violência e ao terrorismo, seguido do aumento da repressão 

por parte do governo israelense. Pode-se notar que, desde então, com o 

agravamento das tensões, a questão palestina passa a pautar de maneira muito 

próxima as plataformas políticas e os resultados eleitorais em Israel.  
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3. OBJETIVOS 

Verificar, em primeiro lugar, o grau de saliência do conflito Israel-Palestina nos 

processos eleitorais israelenses e, em segundo lugar, analisar em que medida o 

tema afeta as escolhas da população, a partir dos resultados das eleições. 

Relacionar o aumento das tensões políticas e militares na região de Gaza e 

Cisjordânia com a opinião pública Israelense - a influência de conflitos internacionais 

na dinâmica eleitoral nacional. 

Compreender sob outra perspectiva os conflitos entre Israel e Palestina a partir 

do século XXI ao estudar o nível doméstico - as políticas partidárias, e a opinião 

predominante entre os eleitores acerca da questão Israel-Palestina. 

4. METODOLOGIA 

Para a realização do projeto, são utilizadas fontes primárias - discursos oficiais, 

dados de pesquisas eleitorais, e plataformas partidárias – bem como fontes 

secundárias - livros, teses acadêmicas e artigos dos principais meios de 

comunicação Israelenses e internacionais. 

A partir de um estudo sobre as ideias de Downs (1999), parte-se do pressuposto 

de que o partido só conseguirá vencer as eleições se agir racionalmente e apostar 

em políticas que satisfaçam o eleitorado. Desse modo, é válido afirmar que ao 

encontrar uma relação direta entre o as tensões com a Palestina e o apoio da 

opinião pública, o partido atuará de forma racional e planejada para alcançar o seu 

único objetivo, o qual, segundo Downs, é a vitória nas eleições. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Devido a uma fragmentação do partido Likud, Ariel Sharon cria o partido liberal e 

centrista Kadima, o qual vence as eleições de 2006 com 29 cadeiras no Knesset, o 

Labour fez uma coligação com o partido Meimad, mas conseguiu apenas 19 

cadeiras. Em julho o mesmo ano inicia-se a guerra do Líbano e a partir de 2007 o 

Hamas passa a controlar a Faixa de Gaza, assumindo então uma forte oposição 

contra Israel e a ANP (ainda presente na Cisjordânia).  

Consequentemente, em 2008, ocorre a Primeira Invasão da Faixa de Gaza, e 

eleições em Israel para o começo do ano de 2009. Esse tumultuoso cenário fez com 

que o 18º Knesset tivesse uma configuração direitista e conservadora, o partido 

Kadima conseguiu 28 cadeiras, porém o Likud e o partido Yisrael Beytenu se uniram 

para formar uma coalizão de partidos. Netanyahu foi eleito o primeiro ministro 
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Israelense, e o ultradireitista Avigdor Lieberman assumiu o cargo de ministro das 

relações exteriores. 

Mesmo após a ofensiva na Faixa de Gaza, no final de 2012, o partido Likud ainda 

foi o mais votado pela população Israelense nas eleições adiadas para janeiro de 

2013, principalmente porque fez uma coligação com o partido Yisrael Beytenu -  

formando um megapartido de direita, e ultranacionalista - o segundo partido mais 

votado foi o Yesh Atid (partido centrista fundado no início de 2012). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O fato de Israel se encontrar em uma região instável, marcada por conflitos, faz 

com que assuntos de ordem internacional, como a soberania e a segurança do 

Estado, afetem consideravelmente o desenvolvimento da política e o resultado das 

eleições. Há uma correspondência entre a expansão da direita mais radical (anti-

palestina) em Israel e o aumento das tensões antes e durante os processo eleitorais, 

como foi o caso da primeira e segunda invasão da Faixa de Gaza.  

Destaca-se, então, a importância da mobilização da opinião pública em um 

estado demorático, principalmente durante períodos conflituosos. Sempre que 

apresentado para a população pressupõe-se que o conflito seja discorrido, tanto 

pela mídia quanto pelos partidos, de uma forma que torne a causa popular, e 

consequentemente receba o apoio do público (BLYNN; HERBST; O'KEEFE; 

SHAPIRO; LINDEMAN, 1999). 
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