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WPłyW RAdyKALNych gRUP RELIgIjNych 
oSAdNIKóW żydoWSKIch 

NA KoNfLIKt BLISKoWSchodNI

Geneza konfliktu bliskowschodniego sięga okresu pojawienia się i kształ-
towania nowoczesnych ruchów narodowych Żydów i Arabów w drugiej po-
łowie XIX wieku. Działalność ruchów nacjonalistycznych na Bliskim Wscho-
dzie doprowadziła w kolejnym stuleciu do powstania niepodległych państw 
– żydowskiego i arabskich. Ich rywalizacja do dziś jest przyczyną ciągłego na-
pięcia politycznego i częstych konfliktów zbrojnych. Zgodnie z triumfującym 
po II wojnie światowej realistycznym paradygmatem nauki o stosunkach mię-
dzynarodowych to właśnie interakcje państw narodowych powinny stanowić 
główny obiekt analizy specjalistów od stosunków międzynarodowych. Zgodnie 
z tą wizją, najważniejszą kategorią badawczą jest obiektywny interes narodowy, 
a zdolność jego realizacji jest określana przez potęgę danego uczestnika stosun-
ków międzynarodowych. Potęga, definiowana przez realistów głównie w ka-
tegoriach militarnych, jest przede wszystkim atrybutem państw, stąd prostą 
konkluzją przedstawicieli paradygmatu było sprowadzenie stosunków między-
narodowych do relacji między państwami. Podobnie zwolennicy szkoły neore-
alistycznej zakładają, że najważniejszymi elementami systemu międzynarodo-
wego są państwa1. 

W jakim stopniu naszkicowane powyżej podejście wyjaśnia dzisiejszą sytu-
ację na Bliskim Wschodzie? Współcześnie bardzo popularna jest teza mówiąca, 
iż klasyczne konflikty zbrojne, starcia armii suwerennych państw, nie są głów-
nym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Więk-
sze znaczenie mają odgrywać umiędzynarodowione konflikty wewnętrzne, we-

1 Więcej na ten temat np. w: S. Burchill et al., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, 
s. 116-132; J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008, 
s. 71-81 i 176-183. 
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wnątrzpaństwowe konflikty etniczne i religijne oraz pozapaństwowi aktorzy 
tacy jak: organizacje terrorystyczne, wspólnoty religijne, zorganizowane grupy 
przestępcze czy ugrupowania bojowników, które podważają legitymację władzy 
państwowej2 (w rzeczywistości grupy należące do tych kategorii często trudno 
od siebie odróżnić). Nietrudno doszukać się na Bliskim Wschodzie przykła-
dów zjawisk i podmiotów, które wydają się potwierdzać powyższą konstatację. 
W ostatnich latach najczęściej wymienia się w tym kontekście aktorów budują-
cych swe poparcie polityczne w oparciu o muzułmańską tożsamość religijną, za-
równo subpaństwowych (jak Hezbollah czy Hamas), jak i ponadpaństwowych 
(radykalne ugrupowania stawiające sobie za cel stworzenie światowego kalifa-
tu). Równocześnie od 1974 r. Izrael nie toczył żadnej klasycznej, „clausewit-
zowskiej” wojny. Czy rzeczywiście aktorzy pozapaństwowi są podmiotami kon-
fliktu bliskowschodniego równie ważnymi bądź ważniejszymi od państw?

Artykuł poświęcony będzie zagadnieniu, które z pewnością pojawia się 
w dyskursie potocznym dotyczącym regionu bliskowschodniego, ale nie jest 
wystarczająco dokładnie opisane w polskiej literaturze naukowej. W mediach 
można znaleźć doniesienia na temat wybranych działań politycznych radykal-
nych grup religijnych osadników żydowskich na terenach zajętych przez Izra-
el w wojnie sześciodniowej (1967), ale brakuje rzetelnego opisu, który bez 
uprzedzeń przedstawiałaby specyfikę tego środowiska i jego rzeczywiste wpły-
wy w Izraelu. Artykuł ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na ten 
temat. Poniższą analizę rozpocznie krótkie wprowadzenie dotyczące osadnictwa 
żydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu (dalej: ZBJ) oraz samej społeczno-
ści osadników. Bliżej scharakteryzowany zostanie segment religijnosyjonistycz-
ny tej społeczności oraz stanowisko jego przedstawicieli w kwestii żydowskiego 
osadnictwa i konfliktu bliskowschodniego. W dalszej części artykułu znajdzie 
się próba oceny, czy radykalne ugrupowania motywowanych religijnie osadni-
ków posiadają potencjał, aby w sposób skuteczny kształtować politykę Izraela 
bądź innych aktorów w regionie. Tym samym analiza będzie kolejnym głosem 
w dyskusji na temat roli aktorów pozapaństwowych w konflikcie bliskowschodnim. 

1. osadnictwo żydowskie na Zachodnim Brzegu jordanu 

W sześciodniowych zmaganiach wojennych, które trwały od 5 do 10 czerw-
ca 1967 r. armia izraelska zajęła rozległe tereny należące dotychczas do państw 
arabskich. Pod kontrolą Izraela znalazły się terytoria Egiptu (Strefa Gazy3 i pół-

2 Porównaj np.: M. Pietraś, Bezpieczeństwo międzynarodowe [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, 
pod red. M. Pietrasia, Lublin 2007, s. 331-340.

3 Oficjalnie Strefa Gazy była wtedy reprezentowana przez niezależny palestyński rząd, w praktyce 
znajdowała się pod kontrolą Egiptu.
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wysep Synaj), Syrii (Wzgórza Golan) oraz Jordanii (ZBJ, w oficjalnej nomen-
klaturze izraelskiej nazywany, w nawiązaniu do żydowskiej tradycji historycz-
nej, Judeą i Samarią). W kolejnych 40 latach Izrael wycofał się z części Wzgórz 
Golan (w 1974 r.), Synaju (w 1982 r.) oraz Strefy Gazy (w 2005 r.)4. Wspólno-
ta międzynarodowa uznaje wszystkie nabytki Izraela z 1967 r. za terytoria oku-
powane. Władze izraelskie nadały im jednak różny status prawny. Wschodnia 
część Jerozolimy (w 1967 r.) oraz Wzgórza Golan (w 1981 r.) zostały inkorpo-
rowane do państwa żydowskiego, ZBJ bez Jerozolimy zaś jest nazywany obec-
nie „terytorium spornym”. Administruje nim powołany do tego celu w 1981 r. 
Zarząd Cywilny, który podlega Biuru Koordynatora Rządowej Polityki wobec 
Judei, Samarii i Strefy Gazy5.

ZBJ stanowi obecnie największe i najludniejsze terytorium pod izraelską 
okupacją. Wraz ze Wschodnią Jerozolimą jego obszar lądowy liczy 5,640 km², 
szacuje się, że mieszka tam ponad 2 mln Palestyńczyków6. Ma on kluczowe 
znaczenie dla przyszłych losów państw regionu z kilku powodów. Po pierwsze, 
jest to jądro palestyńskiego ruchu narodowowyzwoleńczego. To tutaj znajdu-
ją się najważniejsze miasta palestyńskie, władze Autonomii Palestyńskiej, ob-
szar ten jest największym skupiskiem Palestyńczyków poza Jordanią. Równo-
cześnie na terytorium ZBJ znajdują się święte miejsca islamu, który jest religią 
większości Palestyńczyków. ZBJ ma wartość narodową i duchową, a co za tym 
idzie jest ważny również dla wszystkich grup wspierających sprawę palestyńską 
oraz muzułmanów w ogóle. Dla większości państw arabskich i muzułmańskich, 
przynajmniej w sferze deklaratywnej, okupacja tych terenów jest jednym z naj-
ważniejszych przyczyn krytyki Izraela (a także słownej i rzeczywistej agresji wo-
bec niego). 

Z drugiej strony Judea i Samaria ma podobnie duże znaczenie symbolicz-
ne dla Żydów. Uznawane za kolebkę narodu żydowskiego są pełne miejsc o hi-
storycznym znaczeniu. Tereny te mają także wartość religijną dla wyznawców 
judaizmu nie tylko z Izraela, ale i całego świata. Odsuwając na bok sferę sym-
boliki, Judea i Samaria w praktyce nie stanowią dla Żydów politycznego i naro-
dowego centrum7, tak jak w przypadku Palestyńczyków. Bez wątpienia jednak 
można mówić o wartości strategicznej tych terenów dla państwa żydowskiego. 
Kontrola nad nimi odsuwa ewentualne zagrożenia zewnętrzne od serca Izraela – 

4 Izrael nadal kontroluje przestrzeń powietrzną Strefy Gazy i utrzymuje blokadę morską tego tery- 
torium.

5 Coordinator of Government Operations in the Territories: History, portal Izraelskich Sił Obronnych http://
dover.idf.il/IDF/English/units/other/coordinator/matpash_history/default.htm [dostęp 10.09.2011],

6 The World Factbook: West Bank, 23.08.2011, portal CIA, https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/we.html [dostęp 08.09.2011].

7 Stanowi go raczej aglomeracja miejska, której trzonem jest Tel-Awiw oraz zachodnia część Jerozolimy, 
która należała do Izraela jeszcze przed 1967 r., a więc nie jest zaliczana do ZBJ.
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czyli wybrzeża Morza Śródziemnego oraz Jerozolimy i opiera jego realne grani-
ce o Morze Martwe i rzekę Jordan. Jej brak oznacza możliwość powstania wro-
giego państwa w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych izraelskich miast8. 

Biorąc to pod uwagę, ZBJ jawi się jako najważniejszy element sporu izrael-
sko-palestyńskiego. Kiedy w 1967 r. Izrael przejął nad nim kontrolę, był to ob-
szar pozbawiony ludności żydowskiej. Pierwsze osady żydowskie w Judei i Sa-
marii po 1967 r. były zakładane wbrew izraelskim władzom przez niewielkie 
grupy wiedzione pobudkami religijno-nacjonalistycznymi9. Pod koniec lat 70. 
rząd Izraela otwarcie ogłosił pełne poparcie dla osadnictwa żydowskiego na te-
rytoriach zdobytych w 1967 r., a przedsięwzięcie nabrało impetu w latach 80. 
Dobrze obrazuje to wzrost liczby osadników na ZBJ. Przez pierwsze 10 lat 
izraelskiej okupacji osiedliło się tam ok. 3-4 tys. Żydów, w 1989 r. żydowska 
ludność na tym obszarze wynosiła prawie 70 tys., w 1999 r. 177,5 tys.10, a w 
2009 r. prawie 296,7 tys.11 (liczby te nie uwzględniają Żydów mieszkających 
we Wschodniej Jerozolimie).

Rozbudowa miejscowości żydowskich na ZBJ przez państwo izraelskie wpi-
sywała się w dotychczasową politykę wspierania osadnictwa w Galilei i rejo-
nie południowym12. Należy podkreślić, że rozmieszczenie skupisk żydowskiej 
ludności w Judei i Samarii nie wskazuje na to, że Izrael planuje trwałe przeję-
cie tych ziem13. Największe miejscowości i ich skupiska nie leżą rozproszone 
na całym terytorium, ale raczej w pobliżu granic (Modijin Illit, Bejtar Illit, osa-
dy wokół Jerozolimy, blok Ecjon) bądź w jego rzadziej zaludnionej przez Pale-
styńczyków części (miejscowości od Kedumim do Ariel). Tworzą one pas, któ-

8 Więcej na temat pierwszoplanowej roli bezpieczeństwa w izraelsko-palestyńskich sporach o przyszłość 
ZBJ i Strefy Gazy w: R. Hunter, S. Jones, An independent Palestine: the security dimension, „International 
Affairs” vol. 80, 2004, no. 2, s. 203-219.

9 B. Iwasiów-Pardus, Ziemia Izraela dla ludu Izraela zgodnie z Torą Izraela [w:] W poszukiwaniu 
prawdziwej wiary. Współczesne ruchy odnowy religijnej w państwach pozaeuropejskich, pod red. A. Mrozek-
Dumanowskiej, Warszawa 1995, s. 79.

10 Y. Lein, Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West Bank, May 2002, s. 18, dokument 
dostępny na portalu B’Tselem, http://www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdf [dostęp 
06.09.2011].

11 Statistical Abstract of Israel 2010-No.61, 06.09.2010, s. 100, portal Centralnego Biura Statystycznego 
Izraela, http://www1.cbs.gov.il/shnaton61/st02_06x.pdf [dostęp 08.09.2011].

12 W momencie swego powstania Izrael był państwem demograficznie niejednolitym. Przeważająca 
większość ludności żydowskiej była skupiona w gęsto zaludnionych obszarach centralnych nad Morzem 
Śródziemnym. Obszary peryferyjne – Dystrykt Południowy (Beer-Szewa, Negew, Aszkelon) i Północny 
(Galilea) – były rzadko zaludnione, a Żydzi stanowili tam wyraźną mniejszość. Obszary te były z jednej 
strony narażone na arabską irredentę, a z drugiej na infiltrację z zewnątrz. Od początku swego istnienia 
aż do dzisiaj kolejne rządy Izraela wspierały więc rozproszone osadnictwo żydowskie na terenach 
peryferyjnych, aby zniwelować te niebezpieczeństwa. Więcej na ten temat: M. Evans, Defending Territorial 
Sovereignty Through Civilian Settlement: The Case of Israel’s Population Dispersal Policy, „Israel Affairs”, 
Vol. 12, 2006, Issue 3, s. 578-596.

13 Choć struktura osadnictwa może zaburzyć ciągłość terytorialną przyszłego państwa palestyńskiego.
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ry przylega do obszaru Jerozolimy i aglomeracji telawiwskiej oddzielając je od 
terenów zamieszkiwanych przez Palestyńczyków. Wyraźnie potwierdza to tak-
że przebieg trasy bariery odgradzającej Izrael od terytoriów palestyńskich, któ-
rej budowę rozpoczął rząd Ariela Szarona. Można go traktować jako wyraz rze-
czywistej woli Izraela w sprawie przyszłego ładu terytorialnego. Po zachodniej, 
„izraelskiej” stronie bariery znajdują się miejscowości będące zapleczem dla Tel-
Awiwu i Jerozolimy14. 

Oficjalne dane Centralnego Biura Statystycznego z 2009 r. mówią, że na ZBJ 
bez Wschodniej Jerozolimy żyje, jak wspomniano powyżej, 296,7 tys. osadni-
ków żydowskich. O wiele mniejsza grupa osadników mieszka w miejscowo-
ściach nieuznawanych oficjalnie przez państwo izraelskie. Ze względu na status 
prawny tych miejscowości nie jest znana dokładna liczba ich mieszkańców. Or-
ganizacja pozarządowa Szalom Achszaw (Pokój Teraz), która monitoruje roz-
wój osadnictwa żydowskiego szacowała, że w 2009 roku było to 4 tys. osób15. 
Wraz z ok. 200 tys. Żydów zamieszkujących Wschodnią Jerozolimę16 daje to 
liczbę ok. pół mln osadników na terenach całego ZBJ. 

Osadnicy żydowscy są często postrzegani jako jednorodna grupa, której 
głównym motywem działań, także wyboru miejsca osiedlenia, jest żarliwość 
religijna bądź ideologiczna. Jest to pogląd, który utrzymuje się także w znacz-
nej części społeczeństwa izraelskiego. Nie jest on jednak prawdziwy. Większość 
osadników wybrało życie na ZBJ, kierując się pragmatyką, a nie religią. Zgod-
nie z badaniami przeprowadzonymi przez The Harry S. Truman Institute for 
the Advancement of Peace w 2010 r. 31,2% z nich osiedliło się w Judei i Sama-
rii z powodów religijnych, 15,2% uzasadniało swą decyzję względami bezpie-
czeństwa Izraela, a 46,2% zamieszkało tam ze względu na wyższą jakość życia, 
standardy mieszkaniowe czy sąsiadów. Sondaże pokazują, że procentowy udział 
tej ostatniej grupy rośnie17. Ludzie ci wybrali ZBJ dla osobistej wygody18. Po-

14 Mapę ZBJ wraz z zaznaczonymi miejscowościami żydowskimi i palestyńskimi oraz barierą 
oddzielającą można znaleźć na portalu organizacji Szalom Achszaw, http://peacenow.org.il/eng/sites/
default/files/SWBSide%20June%202009.pdf [dostęp 08.09.2011].

15 H. Ofran, N. Galili, West Bank Settlements--Facts and Figures, June 2009, portal Szalom Achszaw, 
http://peacenow.org.il/eng/node/297 [dostęp 08.09.11].

16 W 2008 r. we wschodniej części Jerozolimy mieszkało 195 tys. Żydów, stanowiło to 43% wszystkich 
mieszkańców tej części miasta: M. Choshen, M. Korach, Jerusalem: Facts and Trends 2009/2010, Jerusalem 
2010, s. 11, publikacja dostępna na portalu Jerusalem Institute for Israel Studies, http://jiis.org/.upload/
facts-2010-eng%20(1).pdf [dostęp 09.09.2011].

17 Poll#31 - March 2010 - Settlers sample: Decline in the legitimacy settlers grant to the Government 
and the Knesset to decide on the evacuation of settlements, dokument elektroniczny dostepny na portalu 
The Harry S. Truman Institute for the Advancement of Peace, http://truman.huji.ac.il/polls.asp [dostęp 
6.09.2011].

18 Inny sondaż przeprowadzony w 2002 r. przez organizację Szalom Achszaw wskazywał, że aż 
dla 77% osadników wybrało miejsce zamieszkania kierując się przede wszystkim względami jakości życia: 



60

stawę tę wspierała polityka państwa izraelskiego. Większość osad była uznawa-
na za „obszary rozwijające się” bądź „obszary priorytetowe”. Zakres wsparcia 
państwa dla miejscowości na terenie ZBJ był różny19, ale z pewnością stanowiło 
ono ważny czynnik nasilający osadnictwo.

2. Religijni syjoniści

Religijni osadnicy, o których traktuje artykuł, swoją obecność w Judei i Sa-
marii odczytują przede wszystkim jako obowiązek wynikający z wiary. To oni, 
ze względu na swą bardziej pryncypialną, a mniej pragmatyczną postawę mogą 
w większym stopniu odgrywać rolę autonomicznego uczestnika konfliktu bli-
skowschodniego, który wpływa na politykę izraelską. Znów jednak należy po-
czynić zastrzeżenie. Religijni syjoniści, o których mowa, w żadnym razie nie są 
grupą jednolitą i nie można mówić o jednym stanowisku religijnosyjonistycz-
nym w kwestii polityki izraelskiej wobec ZBJ. Istnieją jednak pewne charak-
terystyczne cechy ich religijności, które wiążą się z popularnymi w tym śro-
dowisku prawicowymi poglądami na kwestię palestyńską20. Artykuł będzie 
poświęcony tej części społeczności religijnych syjonistów, która była wierna ich 
radykalnej formie.

Religijny syjonizm jest formą ortodoksyjnego judaizmu. Jego zwolennicy 
wierzą, że Żydzi są zarówno narodem, jak i wspólnotą religijną. Nie można tu-
taj mówić o sprzeczności, czy nawet dwoistej naturze tożsamości żydowskiej – 
dla religijnych syjonistów wartości narodowe są częścią ich wiary21. Według niej 
ponowne zasiedlenie biblijnej Ziemi Izraela (Erec Israel) przez Żydów stanowi 

L. Friedman, D. Etkes, Quality of Life Settlers, styczeń 2007, portal Szalom Achszaw, http://peacenow.org.
il/eng/content/quality-life-settlers [dostęp 06.09.2011].

19 Państwo zapewniało m.in.: kredyty i współfinansowanie budowy mieszkań, ulgi podatkowe i granty 
dla przedsiębiorstw, ulgi w podatku dochodowym, dopłaty do edukacji przedszkolnej oraz przywileje 
dla nauczycieli i pracowników społecznych. Szerzej na temat form wsparcia dla osadnictwa żydowskiego 
w: Y. Lein, op. cit., s. 73-84.

20 Wskazują na to choćby dane z tzw. „Oslo Index”, czyli wskaźnika poparcia dla porozumień 
pokojowych z Oslo, dzięki którym powstała Autonomia Palestyńska: Graphs: Oslo Index, portal The Peace 
Index, http://www.peaceindex.org/GraphsEng.aspx [dostęp 15.09.2011].

21 Narodowy nurt ortodoksji żydowskiej ukształtował się na przełomie XIX i XX wieku, co miało 
związek z rozwojem ruchu syjonistycznego. Żydowska myśl narodowo-religijna zawierała oczywiście 
element wszystkich dojrzewających wtedy nacjonalizmów – postulat budowy własnej państwowości. 
Za najważniejsze postaci religijnego syjonizmu tego okresu można uznać rabinów Szmuela Mohilewera, 
Icchaka Jaakowa Reinesa oraz Awrahama Icchaka Kuka. Wszyscy oni uzasadniali konieczność współpracy 
ortodoksyjnych i świeckich Żydów w celu utworzenia niepodległego państwa żydowskiego. Ważnym 
wkładem ostatniego z rabinów było nasycenie religijnego judaizmu treściami mesjańskimi. Patrz: 
Y. Salmon, Zionism and Anti-Zionism in Traditional Judaism in Eastern Europe [w:] Zionism and Religion, 
pod red. S. Almoga, J. Reinharza, A. Shapira, Hanover 1998, s. 26-27; M. Nehorai’a, Rav Reinesa 
and Rav Kooka: Two Approaches to Zionism [w:] The World of Rav Kook’s Thought, pod red. B. Shaloma, 
S. Rosenberga, New York 1991, s. 256-260.
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etap świętej historii odkupienia i zapowiedź nadejścia mesjasza, a ruch syjoni-
styczny jest częścią zbawczego planu Boga22. 

Narodowe i mesjańskie idee stały się podstawą i uzasadnieniem prawico-
wych poglądów politycznych na konflikt bliskowschodni23. Początkowo wiąza-
ło się to z postawą „propaństwową” – wsparciem państwa w akcji osadniczej. 
Pierwsze oznaki zmiany w nastrojach religijnych syjonistów pojawiły się już 
na przełomie lat 70. i 80. Przez ostatnie trzy dekady można śledzić narastają-
cy kryzys dawnej ideologii. Jego bezpośrednią przyczyną była izraelska polityka 
wycofywania się z kolejnych terytoriów uznawanych przez religijnych syjoni-
stów za część Erec Israel24. 

Działania te były interpretowane jako godzące w proces odkupienia oraz 
wartości narodowe-religijne. Religijny syjonizm nie utracił swojego nacjonali-
stycznego rysu, jednak część jego wyznawców jest przekonana, że polityka pań-
stwa izraelskiego stoi z ich wartościami w sprzeczności. Powstał dylemat, czy 
pierwszeństwo powinna mieć lojalność wobec państwa żydowskiego, narodu 
żydowskiego czy też wobec idei zasiedlania (żydowskiej) Ziemi Izraela. Wszyst-
kie trzy wartość są częścią doktryny religijnej tej grupy. Początkowo napięcie 
między nimi było niewielkie, ale wraz z rozwojem procesu pokojowego okaza-
ło się, że część religijnych syjonistów zaczęła postrzegać państwo izraelskie jako 
podmiot wrogi25. To wśród nich pojawiły się radykalne grupy, które są skłonne 
podejmować opisane poniżej agresywne działania wobec Palestyńczyków i pań-

22 Najlepszym źródłem informacji na temat mesjańskich i syjonistycznych idei religijnego syjonizmu 
można znaleźć w dziele Orot (Światła) rabina Awrahama Kuka: A. Kook, Orot, introduction and 
translation by B. Naor, New Jersey-London 1993.

23 Początkowo religijni syjoniści uznawali, że państwo żydowskie w granicach z 1948 r. jest wyraźnym 
znakiem czasów mesjańskich, ale nie nawoływali do zdobycia i zasiedlenia całego obszaru Ziemi Izraela, 
którego znaczna część znajdowała się pod jurysdykcją państw arabskich. Sytuacja ta z czasem zaczęła się 
zmieniać. Jedną z najważniejszych przyczyn politycznej i religijnej transformacji religijnego judaizmu 
było zaskakujące dla większości Izraelczyków błyskawiczne zwycięstwo nad armiami arabskich sąsiadów. 
Zajęcie ziem biblijnego Izraela zostało przez wielu odczytane jako kolejny etap boskiego planu zbawienia. 
Od tego momentu wewnątrz środowisk religijnosyjonistycznych rosło poparcie dla polityki osadnictwa 
żydowskiego na wszystkich zdobytych terenach. Polityczny zwrot w środowiskach religijnych syjonistów 
był wyraźny: A. Rubinstein, The Zionist..., s. 46-49; G. Aran, Jewish Zionist Fundamentalism: The Bloc of 
the Faithful in Israel [w:] Fundamentalism Observed, pod red. M. Marty’ego, S. Appleby’ego, Chicago 1991, 
s. 271-272.

24 W 1982 r. Izrael wycofał się z półwyspu Synaj likwidując równocześnie istniejące tam miejscowości 
żydowskie, w 1993 r. zawarł porozumienia pokojowe z Oslo, które dały podstawy prawne do budowy 
autonomicznych struktur Autonomii Palestyńskiej na terytorium Strefy Gazy i ZBJ, w 2000 r. wycofał 
swe oddziały z tzw. strefy bezpieczeństwa w południowym Libanie, a w 2005 r. zrealizował plan wycofania 
się (hebr. hitnatkut) ze Strefy Gazy. Polityka ta była kontynuowana na dużo mniejszą skalę w kolejnych 
latach, kiedy służby izraelskie likwidowały nielegalne budynki mieszkalne i osiedla żydowskie na ZBJ. 

25 Dokładniejszą analizę dylematów politycznych religijnego syjonizmu można znaleźć w: A. Pfefer, 
Bejn tora le-derech erec. Kejcad cmecha ha-kehila ha-charedit-leumit we-lean muada panejha, Jeruszalaim 2007, 
s. 28-41. 
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stwa izraelskiego w imię idei utrzymania kontroli nad terenami Judei i Samarii 
oraz zachowania na nich osadnictwa żydowskiego. 

Czy grupy te mogą mieć decydujący wpływ na losy polityczne regionu 
wbrew woli państw, czy raczej działają przy ich (niekoniecznie oficjalnej) ak-
ceptacji? Czy subiektywne czynniki związane z doktryną religijną lub ideologią 
mogą mieć większe znaczenie dla polityki państwa niż jego interes narodowy? 
Aby móc rozstrzygnąć tę kwestię należy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie: 
czy cele radykalnych grup religijnych osadników nie są zgodne z obiektywnym 
interesem państwa izraelskiego? 

W rozważaniach zawartych powyżej pojawiło się stwierdzenie, iż budowana 
sieć miejscowości na ZBJ może odgrywać rolę pasa bezpieczeństwa chroniącego 
rdzeń Izraela. Nie jest to z pewnością główny cel, który chcą osiągnąć radykalne 
grupy religijnych syjonistów, ich intencje nie mają jednak w tym miejscu znacze-
nia. Czy rzeczywiście osadnictwo żydowskie zwiększa bezpieczeństwo państwa? 
Po pierwsze, należy zauważyć, że część z miejscowości żydowskich jest budowa-
nych wewnątrz obszarów zamieszkiwanych przez Palestyńczyków. W żadnym 
razie nie można przydawać im roli buforów odgradzających Tel-Awiw i Jerozo-
limę od miejscowości arabskich. Ze względu na swe położenie stanowią ciągły 
punkt zapalny, a wojsko izraelskie musi podejmować dodatkowe starania, aby 
zapewnić bezpieczeństwo mieszkającym tam Żydom. Radykalne środowiska re-
ligijnych osadników walczą również o utrzymanie tych miejscowości. 

Po drugie, nawet jeśli zgodzić się, że okupacja ZBJ umożliwia Izraelowi uzy-
skanie nowego terenu pod budownictwo mieszkalne czy też daje dostęp do no-
wych warstw wodonośnych, należy dostrzec także obciążenia dla sytuacji mię-
dzynarodowej państwa żydowskiego, jakie wynikają z tej sytuacji. Pierwszym, 
który przychodzi na myśl, jest ciągłe zagrożenie ze strony palestyńskiego ru-
chu narodowowyzwoleńczego oraz ataków terrorystycznych. Drugim są spięcia 
z USA i państwami europejskimi wywołane polityką osadniczą. Trzecim zaś, 
izolacja Izraela w regionie i antagonizm z państwami muzułmańskimi. 

Po trzecie, przedsięwzięcie osadnicze można także rozpatrywać w katego-
riach ekonomicznych. Ciągła pomoc państwa izraelskiego dla budownictwa 
na ZBJ oraz nakłady na zapewnienie żydowskim miejscowościom bezpieczeń-
stwa uszczuplają środki budżetowe, które mogłyby zostać przeznaczone na roz-
wój samego Izraela.

Biorąc to wszystko pod uwagę należy stwierdzić, że układ z Palestyńczyka-
mi i oddanie im większości ziem ZBJ oraz likwidacja żydowskich miejscowo-
ści, które znajdą się w obrębie nowego państwa palestyńskiego, leży w interesie 
Izraela. Przedstawiciele radykalnego odłamu religijnego syjonizmu odrzucają 
możliwość przyjęcia kompromisowych rozwiązań sporu żydowsko-arabskie-
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go, proponowanych przez oficjalnych przedstawicieli Izraela, Palestyńczyków 
oraz państw arabskich. Sprzeciwiają się likwidacji jakiegokolwiek budynku ży-
dowskiego na ZBJ. Co więcej, wciąż podejmują starania o rozbudowę osiedli. 
Stwierdzenie ich decydującego wpływu na politykę państwa izraelskiego wo-
bec Palestyńczyków świadczyłoby o tym, że aktorzy wewnątrzpaństwowi mogą 
kształtować decyzje instytucji państwowych, sprawiając, że będą one działać 
wbrew interesowi narodowemu. Natomiast dowiedzenie, że ich działania mają 
duże znaczenie dla losów konfliktu bliskowschodniego wbrew oficjalnym wła-
dzom Izraela będzie oznaczać, że pozapaństwowi uczestnicy stosunków między-
narodowych muszą być uwzględniani w analizie stosunków międzynarodowych 
na równi z państwami. 

Poniżej przedstawiony zostanie potencjał polityczny radykalnych grup orto-
doksyjnych Żydów. Scharakteryzowane zostaną następujące środki wpływania 
na rzeczywistość polityczną znajdujące się w ich dyspozycji: 1) agresywne ata-
ki na palestyńską ludność cywilną ZBJ; 2) opór wobec polityki państwa izra-
elskiego; 3) wpływ wartości narodowo-religijnych i idei rozwijania osadnictwa 
żydowskiego na społeczeństwo izraelskie.

3. Ataki na palestyńską ludność Zachodniego Brzegu jordanu

Jednym z najważniejszych instrumentów wpływu na konflikt bliskowschod-
ni w rękach religijnie motywowanych radykałów była agresja wobec ludności 
palestyńskiej. Przemoc osadników żydowskich wobec ludności cywilnej nie jest 
zjawiskiem nowym, już na początku lat 80. ubiegłego wieku stanowiła realne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa Palestyńczyków26. Znane są również drastycz-
ne przypadki zamachów terrorystycznych żydowskich osadników, czego naj-
lepszym przykładem jest atak Barucha Goldsteina z Kirjat Arba na muzułma-
nów modlących się w Sanktuarium Abrahama w Hebronie, który miał miejsce 
w 1994 r. Najczęściej jednak akty przemocy przybierają mniejszą intensywność 
i sprowadzają się do pobić lub niszczenia mienia Palestyńczyków. Władze izra-
elskie rzadko odnajdują sprawców tych przestępstw. Organizacja pozarządowa 
monitorująca respektowanie praw człowieka na ZBJ Jesz Din stwierdziła, że po-
nad 90% dochodzeń w sprawie ataków, o które Palestyńczycy oskarżają osadni-
ków żydowskich, kończy się bez postawienia zarzutów27. Najczęstszym powo-
dem jest nieodnalezienie sprawcy. Oczywiście nie można dokładnie wskazać, 
jaka jest rzeczywista liczba przestępstw ze strony osadników, jednak organizacja 

26 Israeli Settler Violence and the Evacuation of Outposts, November 2009, portal UNOCHA-oPt, s. 1, 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settler_violence_fact_sheet_2009_11_15_english.pdf 
[dostęp 10.09.2011].

27 Dane Jesz Din dotyczą 642 doniesień z lat 2005-2010. 
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wskazuje, że w ponad połowie przypadków policja nie dochowała standardów 
profesjonalnego śledztwa28. Sytuacja ta sprawia także, że nie można jednoznacz-
nie stwierdzić, czy to religijni Żydzi są głównymi sprawcami ataków. 

Z pewnością żarliwość i oddanie wartościom religijno-nacjonalistycznym 
sprzyja tej i innym opisanym w artykule formom działalności przestępczej. 
Wielu rabinów, szczególnie działających w osadach żydowskich Judei i Samarii, 
wciąż głosi antypalestyńskie hasła, co wzmaga radykalizm ich zwolenników29. 
Jednocześnie kryzys lojalności religijnych syjonistów wobec państwa izrael-
skiego osłabia wpływ norm społecznych zakazujących łamania prawa. Kolejną 
wskazówką może być wynik porównania mapy rozmieszczenia miejscowości 
palestyńskich najbardziej narażonych na ataki osadników i osad żydowskich bę-
dących źródłem zagrożenia opracowaną przez oenzetowską agendę humanitar-
ną działającą na terytoriach palestyńskich UNOCHA-oPt30 z mapą religijności 
ludności Judei i Samarii International Crisis Group31. Jest pięć najważniejszych 
obszarów ZBJ zagrożonych atakami. Trzy z nich leżą w pobliżu miejscowości 
zamieszkanych przez religijnych syjonistów32, a dwa – miejscowości o ludności 
mieszanej (świeckiej i ortodoksyjnej)33. Trudno dokładnie określić udział reli-
gijnych syjonistów w aktach przemocy, ale najbardziej drastyczne ich przypadki 
(np. ataki tzw. podziemia żydowskiego w 1983 r., zamach Barucha Goldsteina 
czy morderstwa, o które oskarżany jest Jaakow Teitel) także wydają się potwier-
dzać tezę o ich silnym zaangażowaniu w działalność antypalestyńską.

Wspomniany już raport Jesz Din zawiera statystykę ataków osadników ży-
dowskich przeciwko Palestyńczykom. Największa ilość skarg z lat 2005-2010 
dotyczyła ataków na mienie palestyńskie34 i aktów bezpośredniej przemocy wo-
bec cywilów35, rzadziej dochodziło do przypadków związanych z zagarnięciem 
ziemi palestyńskiej36. Poza tymi kategoriami znalazły się mniej liczne ataki takie 

28 Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank, February 2011, s. 1-2, portal Jesz Din, http://
www.yesh-din.org/userfiles/file/datasheets/Final%20Data%20Sheet%20Law%20Enforcement%20
2011%20ENG.pdf [dostęp 11.09.2011].

29 Więcej na temat związków religii i ideologii nacjonalistycznej w kontekście konfliktu żydowsko-
palestyńskiego w: Y. Reiter, Religion as a Barrier to Compromise in the Israeli-Palestinian Conflict [w:] 
Barriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflicts, pod red Y. Bar-Siman-Tova, Jerusalem 2010, s. 231-254.

30 Israeli Settler Violence..., s. 7.
31 Israel’s Religious Right and the Question of Settlements, portal International Crisis Group, s. 40, 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/089-israels-religious-
right-and-the-question-of-settlements.aspx [dostęp 11.09.2011].

32 Pas miejscowości przy południowej granicy ZBJ od Karmel do Susja; miejscowości na południe od Nablu- 
su (Har Bracha, Jichar); miejscowości na południowy wschód od Ariel (Maale Lewona, Szilo, Adej Ad).

33 Osady wokół Hebronu oraz rejon Kedumim.
34 Kradzieże, podpalenia, uszkodzenia mienia, niszczenie upraw.
35 Głównie pobicia, rzucanie kamieniami, ataki kijami, nożami i kolbami karabinów oraz zastraszanie. 

W ok. 14% przypadków osadnicy mieli użyć broni palnej.
36 Nielegalne grodzenie, nieuprawniona uprawa ziemi, budowa różnych obiektów na ziemi Palestyń- 

czyków, niedopuszczanie ich do terenów, których byli właścicielami.
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jak np. bezczeszczenie meczetów i cmentarzy muzułmańskich, zabijanie zwie-
rząt i zanieczyszczanie palestyńskich pól37.

Wykres 1

Powody skarg Palestyńczyków na żydowskich osadników w latach 2005-2010

Źródło: Protection of Civilians..., s. 4.

Jakie jest znaczenie polityczne ataków na ludność palestyńską? Sami osad-
nicy podkreślają, że są one formą odpowiedzi na terroryzm. Akty przemocy 
można jednak uznać także za próbę kształtowania sytuacji w Judei i Samarii 
za pomocą faktów dokonanych. Wzmagają one w Palestyńczykach poczucie 
krzywdy i niesprawiedliwości, utrwalają negatywny obraz Żyda, a tym samym 
podsycają narodowy antagonizm. Napędza to wzajemną agresję, zmniejszając 
szanse żydowsko-palestyńskiego porozumienia, które musiałoby przecież prze-
widywać ewakuację choćby części osiedli żydowskich. 

W ostatnich latach ataki nabrały dodatkowego znaczenia za sprawą nowej 
strategii radykalnych środowisk osadników zwanej przez nich „medinijut tag 
mechir”, co należałoby tłumaczyć dosłownie jako „politykę metki z ceną”. Jest 
to kampania aktów przemocy wobec palestyńskich cywili w odpowiedzi na li-
kwidację osiedli żydowskich na ZBJ. Ataki mają spowodować zaangażowanie 
izraelskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa w powstrzymywanie fali przemocy, 
odciągając ich równocześnie od usuwania nielegalnych żydowskich budynków. 

37 Protection of Civilians..., s. 5-7.
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Powodzenie tej polityki ma zapewnić jej masowy charakter. Jakiekolwiek dzia-
łania władz Izraela, które zostaną uznane za wrogie osadnikom, mają się spo-
tkać z solidarną reakcją radykalnych środowisk w całej Judei i Samarii. Według 
niektórych doniesień, osadnicy przyjęli tę strategię, widząc, że nie są w stanie 
powstrzymać likwidacji osiedli stosując dotychczasowe środki, takie jak bierny 
opór czy demonstracje38. 

Już w 2007 r. wyrażenie zaczęło się pojawiać w wypowiedziach liderów ra-
dykalnej prawicy z miejscowości na ZBJ39. Dopiero jednak rok później skala 
przemocy wyraźnie wzrosła, a pojęcie tag mechir upowszechniło się w mediach. 
Dla lepszego przybliżenia tego zjawiska najlepiej opisać przykłady wcielania 
w życie nowej strategii. Jednym z pierwszych były zajścia po likwidacji grupy 
domów zwanych Farmą Federmana na południe od osady Giwat he-Charsina 
w październiku 2008 r. W odpowiedzi Żydzi z pobliskiej osady przekłuli opony 
22 palestyńskich samochodów, zbezcześcili muzułmański cmentarz i obrzucili 
kamieniami pobliski palestyński dom40. Cztery miesiące później armia izraelska 
siłą usunęła osadników z palestyńskiego budynku w Hebronie (tzw. dom al-Ra-
dżabi). W przeddzień ewakuacji do miasta przybyli osadnicy z innych miejsco-
wości Judei i Samarii atakując ludność palestyńską. Sześciu Palestyńczyków zo-
stało rannych, podpalono domy, uprawy i jeden meczet. W dwunastu innych 
miejscach obrzucano kamieniami samochody, przekłuwano opony ich samo-
chodów, niszczono palestyńskie sady oliwne. 

Należy jednak zaznaczyć, że, pomimo groźnych deklaracji osadników, 
w większości przypadków skala ataków nie była wielka. Radykałom nie uda-
wało się zazwyczaj zmobilizować swych zwolenników z całego ZBJ. Najczęściej 
agresywna reakcja skupiała się na pojedynczych punktach. Trudno jednak roz-
strzygnąć, które z działań osadników można uznać za akcje odwetowe. Cza-
sem mają one miejsce w momencie samej zapowiedzi likwidacji budynków, aby 
do niej nie dopuścić41. Bezwzględnie jednak można stwierdzić, że od 2008 licz-
ba agresywnych działań osadników wzrosła. Według danych UNOCHA-oPt 
w ostatnich czterech latach widać nasilenie agresji ze strony osadników. Wska-
zuje na to wzrost o ponad połowę liczby Palestyńczyków, którzy zostali ranni 

38 Israeli Settler Violence..., s. 1-2.-
39 W lipcu 2007 r. po usunięciu autobusu, w którym mieszkali osadnicy z Adej Ad, jeden z przy- 

wódców osadników z Jichar miał powiedzieć: „policja musi zdawać sobie sprawę, że cena (tag mechir) 
za każde zdarzenie tego typu będzie wysoka”: Background on violence by settlers, portal B’Tselem, http://
www.btselem.org/settler_violence [dostęp z 11.09.2011].

40 Unprotected: Israeli settler violence against Palestinian civilians and their property, December 2008, portal 
OCHA oPt, s. 10, http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settler_vilonce_special_focus_2008_12_18.pdf 
[dostęp 11.09.2011].

41 Israeli Settler Violence..., s. 3-4.



67

w trakcie incydentów na ZBJ (Tabela 1)42. Równocześnie warto zaznaczyć, że 
ataki osadników bardzo rzadko prowadzą do śmierci ofiar43. 

Tabela 1

Liczba Palestyńczyków zabitych lub zranionych przez osadników żydowskich

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Liczba zranionych 79 97 84 182 148 108 137
Liczba zabitych 5 2 4 6 0 2 3

* Do 25 lipca.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Protection of Civilians: Casualties Database 

[on-line], portal United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – 
occupied Palestinian territory, http://www.ochaopt.org/poc.aspx [dostęp 04.09.2011].

Być może mniej drastycznym, ale równie częstym przykładem agresji osad-
ników są akty wandalizmu w palestyńskich sadach. Niszczenie uprawianych 
drzew stało się jednym z najważniejszych elementów tag mechir. Ataki te są ła-
twiejsze do przeprowadzenia, a ich sprawców trudniej zidentyfikować. Skala 
zniszczeń sprawia, że są one poważnym problemem dla palestyńskich rolników. 
Celem ataków są głównie sady oliwne, które stanowią najważniejszy sektor rol-
nictwa na ZBJ44. W ostatnich latach odnotowano wzrost liczby aktów wan-
dalizmu wobec palestyńskich upraw. Międzynarodowy Komitet Czerwonego 
Krzyża szacuje, że w latach 2007-2010 zniszczono ok. 10 tys. drzew45. Agenda 
OCHA-oPt odnotowała w pierwszych 7 miesiącach 2011 r. 45 przypadków ak-
tów wandalizmu w palestyńskich sadach, o które oskarżano osadników żydow-
skich. Uszkodzonych bądź zniszczonych zostało 5800 drzew46.

42 Dane te nie uwzględniają Palestyńczyków, którzy zostali zranieni lub zabici przez izraelskich 
żołnierzy i pracowników służb bezpieczeństwa.

43 W latach 2005-2011 Palestyńczycy (wyłączając palestyńskie służby bezpieczeństwa) zranili 
na terytoriach ZBJ podobną ilość cywilów izraelskich, co osadnicy żydowscy cywilów palestyńskich 
(odpowiednio 831 i 835 osób), ale liczba zabitych osadników ponad dwukrotnie przekracza straty po 
stronie palestyńskiej: opracowanie własne na podstawie Protection of Civilians: Casualties Database [on-
line], portal United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – occupied Palestinian 
territory, http://www.ochaopt.org/poc.aspx?id=1010002 [dostęp 04.09.2011].

44 Szczegóły dotyczące 97 ataków z lat 2005-2010 można znaleźć w raporcie organizacji Jesz Din. 
W żadnym razie nie zawiera ona kompletnej listy ataków na sady, ale jest to próbka znacząca. Żadne 
z monitorowanych śledztw nie zakończyło się oskarżeniem: Police investigation of vandalization of 
Palestinian trees in the West Bank. A Yesh Din study, 2005-2010, 19.10.2010, portal Yesh Din, http://www.
yesh-din.org/infoitem.asp?infocatid=92 [dostęp 14.09.2011].

45 Israel and the occupied Palestinian territory: life remains hard for Palestinians in the occupied West Bank 
[on-line], 16.02.2010, portal Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, http://www.icrc.org/
eng/resources/documents/update/palestine-update-160210.htm [dostęp 14.09.2011]. 

46 The Monthly Humanitarian Monitor – July 2011, 19.08.2011, s. 5, portal OCHA-oPt, http://
www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_08_19_english.pdf [dostęp 
14.09.2011].
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Przeważająca większość ataków związanych ze strategią tag mechir jest wy-
mierzona w ludność palestyńską. W ostatnim czasie mieliśmy jednak do czy-
nienia również z przypadkami agresji wobec Żydów. Najbardziej znaczącym 
przykładem tych działań były akty wandalizmu przeprowadzone w izraelskiej 
bazie wojskowej w pobliżu Bejt El 7 września 2011 r., gdzie nieznani spraw-
cy uszkodzili 13 pojazdów. Graffiti pozostawione na ścianach informowało, że 
jest to „cena” za wcześniejszą ewakuację 3 budynków w żydowskiej miejscowo-
ści Migron leżącej na ZBJ47. Było to tym bardziej niepokojące, że wojsko jest 
instytucją darzoną przez społeczeństwo izraelskie (także religijnych syjonistów) 
bardzo dużym szacunkiem i zaufaniem. Kolejnym aktem wymierzonym prze-
ciwko Żydom łączonym ze strategią tag mechir było namalowanie graffiti z po-
gróżkami na klatce schodowej budynku, w którym mieszka działaczka organi-
zacji pozarządowej Szalom Achszaw48.

4. opór wobec polityki państwa izraelskiego

Drugim, oprócz bezpośredniej agresji wobec Palestyńczyków i ich mienia 
(a ostatnio także Żydów), instrumentem wpływu osadników na sytuację w Ju-
dei i Samarii są różnorodne próby sabotowania oficjalnej polityki rządu wobec 
tych terenów. Należą do nich: łamanie zakazów budowlanych, demonstracje 
przeciwko likwidacji miejscowości żydowskich i próby jej powstrzymania, nie-
subordynacja żołnierzy związanych z ruchem osadniczym (opisana w następ-
nym podrozdziale), a także nieprzestrzeganie ograniczeń w ruchu osobowym. 

Pierwszym i najważniejszym instrumentem w rękach radykalnych środo-
wisk religijnych było nielegalne osadnictwo. Współcześnie szacuje się, że ist-
nieje ponad sto miejscowości na ZBJ, które powstały bez upoważnienia insty-
tucji państwowych49. Wielu osadników stawia religijny nakaz zasiedlenia Judei 
i Samarii ponad prawem państwa izraelskiego. Łamanie prawa budowlanego 
jest praktyką nagminną (zresztą podobnie jest wśród ludności palestyńskiej). 
Likwidowane osiedla często są zakładane ponownie. Szalom Achszaw utrzymu-
je, że łamany był także zakaz rozpoczynania budów podczas 10 miesięcy tzw. 
„zamrożenia” osad żydowskich, które rząd izraelski ogłosił w listopadzie 2009 r. 

47 C. Levinson, A. Pfeffer, R. Hoval, Settlers vandalize military base in first ‘price tag’ attack against 
IDF, 08.09.11, portal Haaretz, http://www.haaretz.com/print-edition/news/settlers-vandalize-military-
base-in-first-price-tag-attack-against-idf-1.383121 [dostęp 14.09.2011].

48 Ch. Levinson, O. Rosenberg, Shin Bet: Israel’s extreme rightists organizing into terror groups, 
13.09.2011, portal Haaretz, http://www.haaretz.com/print-edition/news/shin-bet-israel-s-extreme-right 
ists-organizing-into-terror-groups-1.384099 [dostęp 13.09.2011].

49 Summary of the Opinion Concerning Unauthorized Outposts - Talya Sason, Adv., 10.03.2005, 
portal izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/
Law/Legal+Issues+and+Rulings/Summary+of+Opinion+Concerning+Unauthorized+Outposts+-
+Talya+Sason+Adv.htm [dostęp 14.09.2011].
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Szacunkowe dane organizacji mówią, że przez pierwsze 8 miesięcy jego funk-
cjonowania rozpoczęto budowę 138 nowych budynków mieszkalnych50.

Każda próba usunięcia nielegalnych budynków żydowskich z ZBJ spotyka się 
z oporem osadników. Najważniejszym, najbardziej skomplikowanym i najlepiej 
udokumentowanym przykładem takiej próby była operacja Jad le-Achim (Ręka 
dla Braci), która realizowała plan tzw. wycofania. W ciągu tygodnia w sierp-
niu 2005 r. armia i policja izraelska zlikwidowała 21 miejscowości żydowskich 
w Strefie Gazy i 4 na północy ZBJ zamieszkiwanych przez ok.8 tys. Żydów. 
Osadnicy stawiali głównie bierny opór, większość z nich sama opuściła swe 
domy pod naciskiem funkcjonariuszy państwa51. Setki osadników ze Strefy 
Gazy oraz protestujących, którzy przyszli ich wesprzeć zdecydowało się podjąć 
intensywniejsze formy oporu. Dochodziło do przekłuwania opon pojazdów, 
obrzucania żołnierzy kamieniami, podpalania opon, barykadowania się, rozsta-
wiania drutów kolczastych i przepychanek z siłami bezpieczeństwa52.

Likwidacja osiedli żydowskich na taką skalę nigdy się nie powtórzyła. Rząd 
wielokrotnie jednak podejmował decyzję o usunięciu mniejszych osiedli czy 
pojedynczych budynków na terenach ZBJ. Spotkało się to z protestami, które 
najczęściej były bardziej intensywne, niż w przypadku wycofania się ze Strefy 
Gazy. Z drugiej strony, ze względu na mniejszą skalę operacji, w akcjach oporu 
brało udział mniej osób. 

Najważniejsza z nich nastąpiła 1 lutego 2006 r. Do sprzeciwu wobec pla-
nowanej likwidacji miejscowości Amona (składającej się z 9 budynków miesz-
kalnych) przystąpiło ok. 3000 prawicowych aktywistów. Policja zgromadziła 
wielotysięczne siły, doszło do starć, a obie strony wykazały się brutalnością (ran-
nych zostało ok. 250 osób)53. Amona stała się symbolem oporu radykalnych 
środowisk osadników i ich sporu z państwem. Drugim miejscem, gdzie wyraź-
nie ujawniło się rozdarcie w izraelskim społeczeństwie był Hebron. W 2007 r. 
3000 policjantów i żołnierzy usunęło tam 2 rodziny żydowskie nielegalnie 
mieszkające w arabskim domu. W starciach ze wspierającymi ich osadnikami 
rannych zostało 14 funkcjonariuszy państwa i 25 protestujących54. W grudniu 

50 New report by Peace Now - Eight months into the settlement freeze, portal Szalom Achszaw, http://
peacenow.org.il/eng/node/99 [dostęp 14.09.2011].

51 D. Weisburd, H. Lernau, What Prevented Violence in Jewish Settlements in the Withdrawal from the 
Gaza Strip: Toward a Perspective of Normative Balance, “Ohio State Journal on Dispute Resolution” 2006, 
Vol. 22:1, s. 40.

52 Dokładniejszą relację z realizacji operacji Jad le-Achim można znaleźć w: M.K. Esposito, Chronology, 
„Journal of Palestine Studies” vol. 35, 2006, no. 2, s. 208-211.

53 A. Harel, N. Shragai, Security sources: Despite Amona violence, more outposts to be removed before 
election [on-line], 02.02.2006, portal Haaretz, http://www.haaretz.com/print-edition/news/security-sources-
despite-amona-violence-more-outposts-to-be-removed-before-election-1.178986 [dostęp 14.09.2011]; 
H. Greenberg, ‘Amona clashes most violent in years’, 01.02.2006, portal Ynetnews, http://www.ynetnews.
com/articles/0,7340,L-3209509,00.html [dostęp 14.09.2011].

54 R. A. Stoil, Dozens hurt in Hebron evacuation, 06.08.2007, portal JPost, http://www.jpost.com/
Israel/Article.aspx?id=71125 [dostęp 14.09.2011].
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następnego roku siły bezpieczeństwa usunęły kolejnych Żydów z tzw. domu 
al-Radżabi w Hebronie (patrz wyżej). Pomimo zaskoczenia osadników, któ-
rzy nie byli przygotowani na atak, doszło do starć, w których rannych zostało 
20 osób55. Oprócz tych dwóch incydentów, służby bezpieczeństwa kilkakrot-
nie likwidowały budynki żydowskie w innych miejscach, co zawsze spotyka-
ło się z agresją radykalnych grup. Jeden z ostatnich przykładów to wyburzenie 
3 budynków mieszkalnych w miejscowości Migron, które zabezpieczało 1300 
żołnierzy. Dzięki zabiegowi dezinformacyjnemu, w którym osadnikom przeka-
zano, że wzmocniona obecność wojska w rejonie jest związana z ćwiczeniami, 
jedynie 100 prawicowych aktywistów protestowało przeciw likwidacji budyn-
ków. Żołnierze zostali obrzuceni kamieniami, ale bez większych trudności prze-
prowadzili operację56. 

Innym sposobem na podważanie polityki izraelskiej na ZBJ jest łamanie 
zakazu wstępu na tereny palestyńskie. Ta praktyka najczęściej jest związana 
z dwoma już omówionymi formami działań osadników – a więc przemocą wo-
bec Palestyńczyków i ich mienia oraz oporem przeciw likwidacji miejscowości 
żydowskich. Osadnicy łamią zakazy wstępu, aby przeprowadzić ataki na lud-
ność palestyńską oraz dostać się do czasowo zamkniętych obszarów, w których 
służby bezpieczeństwa przeprowadzały likwidację nielegalnych budynków i po-
wstrzymać ją. Łamanie zakazów zdarza się jednak także poza tymi przypadka-
mi. Często stanowi ono polityczną deklarację sprzeciwu wobec wszelkich usta-
leń politycznych, które ograniczają swobodę Żydów na terenie Judei i Samarii. 
Demonstracyjne wkraczanie na terytoria palestyńskie jest tak naprawdę prak-
tyką podtrzymywaną od zakończenia wojny sześciodniowej. Jednym z rażących 
przykładów takich działań, który miał miejsce w 2010 r. było sforsowanie izra-
elskiego punktu kontrolnego na drodze do Jerycha przez kilkudziesięciu prawi-
cowych działaczy. Pomimo interwencji izraelskiego wojska udało im się dotrzeć 
do znajdującej się w arabskim mieście synagogi57. 

5. Wpływ ideologii radykalnych środowisk 
religijnych osadników na społeczeństwo izraelskie

Religijni osadnicy dysponują również potencjałem swoistego soft power. 
Dla uzasadnienia swoich działań i przekonań odwołują się do idei, które są 
głęboko zakorzenione w izraelskim etosie narodowym. Po pierwsze, idea zasie-

55 E. Weiss, Hebron evacuation completed within hour, 04.12.2008, portal Ynetnews, http://www.
ynetnews.com/articles/0,7340,L-3633499,00.html [dostęp 14.09.2011].

56 C. Levinson, Israel demolishes three new homes at unauthorized Migron outpost, 06.09.2011, portal Haaretz, 
http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-demolishes-three-new-homes-at-unauthorized-
migron-outpost-1.382743 [dostęp 14.09.2011].

57 C. Levinson, Police arrest 35 rightist activists in Jericho march, 21.02.10, portal Haaretz, http://www.
haaretz.com/news/police-arrest-35-rightist-activists-in-jericho-march-1.266044 [dostęp 14.09.2011].
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dlania Palestyny, była podstawą dla państwowości izraelskiej. Narodowy ruch 
żydowski, syjonizm, zakładał, że Żydzi muszą opuścić diasporę osiedlając się 
w nowym miejscu. Już na początku XX wieku na Siódmym Kongresie Syjo-
nistycznym zdecydowano, że będzie to Palestyna (Erec Israel)58. Religijni osad-
nicy uznają się za prawdziwych spadkobierców dawnych syjonistów, których 
poświęcenie doprowadziło do powstania niepodległego państwa. Starania o za-
siedlenie ziemi łączą się także z kultem pionierów (hebr. chalucim) zakładają-
cych kibuce na nieprzyjaznych terenach Palestyny59. Dzisiejsze osady na ZBJ 
mają być symbolem tego idealistycznego ducha wspólnotowego, którego po-
zbawione jest świeckie konsumpcyjne społeczeństwo. Kontynuując historyczne 
odwołanie, funkcjonariusze państwa likwidujący osady są przedstawiani, w naj-
lepszym razie, jako kontynuatorzy polityki brytyjskiej z okresu mandatu Ligi 
Narodów w Palestynie60. Nowy ruch osadniczy pod przewodnictwem religij-
nych syjonistów staje się w ich wypowiedziach jedyną szansą na przetrwanie 
narodu i państwa żydowskiego. 

Wiąże się to z drugim hasłem pojawiającym się w dyskursie osadników. Re-
ligijni syjoniści często nie odwoływali się jedynie do wartości religijnych czy na-
wet ideałów narodowych, ale kategorii interesu. Podkreślali, że to oni i ich osa-
dy na ZBJ zapewniają społeczeństwu izraelskiemu bezpieczeństwo. To ostatnie, 
ze względu na sytuację międzynarodową Izraela, jest w dyskursie publicznym 
wartością, która ma pierwszeństwo nad innymi. Dlatego część świeckich środo-
wisk prawicowych sympatyzuje z religijnymi osadnikami i ich twardą postawą 
wobec Palestyńczyków. Nakłada się na to silny związek religijnego syjonizmu 
z izraelskimi siłami zbrojnymi. Służba wojskowa jest dla religijnych syjonistów 
powinnością wynikającą z wiary. Szacunki wskazują, że ich procentowy udział 
w ogólnej liczbie żołnierzy piechoty jest dwa razy wyższy od udziału w ogól-
nej liczbie obywateli Izraela i wynosi 20-30%. Jeszcze wyższy jest wskaźnik ich 
procentowego udziału w niższej kadrze oficerskiej (od podporucznika do ka-
pitana)61. Armia jest w Izraelu instytucją, którą społeczeństwo darzy dużym 
zaufaniem. Wysoki udział religijnych syjonistów w oddziałach zbrojnych jest 
również wykorzystywany w debacie publicznej do zwiększenia poparcia dla ich 
celów.

58 N. Safran, Israel: The Embattled Ally, Cambridge 1981, s. 20.
59 K. Avruch, Gush Emunim: Politics, Religion, and Ideology in Israel, “Middle East Review” 1978, 

vol. 11, no 2, s. 29-31.
60 W 2008 r. ważni rabini z ZBJ oświadczyli, że antyosadnicza polityka rządu jest gorsza od brytyjskiej 

Białej Księgi, odnosząc się do dokumentu z 1939 roku, który ograniczał imigrację żydowską na tereny 
mandatu brytyjskiego: M. Wagner, Rightist rabbis brand gov’t policy on settlements worse than White Paper, 
21.01.08, portal JPost, http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1200572509757&pagename=JPost/
JPArticle/ShowFull [dostęp 14.09.2011] .

61 S. Cohen, Tensions Between Military Service and Jewish Orthodoxy in Israel: Implications Imagined 
and Real, „Israel Studies”, vol. 12, 2007, no 1, s. 103-104. 
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Tak jak już wspomniano, religijni syjoniści nie są homogeniczną społecz-
nością, a radykalni osadnicy uciekający się do działań nielegalnych i otwartej 
przemocy stanowią jej niewielką część. Wyraźne są jednak próby wykreowa-
nia masowego ruchu poparcia idei oporu przeciwko działaniom państwa. Chy-
ba największe znaczenie mają apele do żołnierzy izraelskich o niewykonywanie 
rozkazów likwidacji osiedli. Podbudowywane argumentacją religijną spotykają 
się z najsilniejszym odzewem wśród religijnych syjonistów. W czasie wycofania 
ze Strefy Gazy wśród środowisk prawicowych upowszechniło się hasło „Żydzi 
nie wypędzają Żydów”, usuwani osadnicy w emocjonalnych apelach nawoły-
wali do powstrzymania się od działań, które traktowali jako łamanie religijnych 
nakazów i niesprawiedliwość62. Głos ten jest wzmocniony przez wypowiedzi 
licznych rabinów religijnosyjonistycznych, którzy wprost mówią, że Żydzi nie 
powinni brać udziału w likwidacji miejscowości żydowskich. Niektórzy twier-
dzą nawet, że lepiej poświęcić swoje życie, niż podporządkować się rozkazom, 
które są jawnym sprzeciwem wobec woli Boga63. Przed operacją Jad le-Achim 
57 rabinów wystosowało list publiczny, w którym wsparło odezwę jednego 
z najważniejszych autorytetów duchowych religijnego syjonizmu, rabina Awra-
hama Szapira, nakazującą religijnym żołnierzom niesubordynację64.

Dotychczas wpływ idei radykalnych osadników na społeczeństwo izraelskie 
nie był jednak wielki. Wskazują na to choćby wyniki regularnych badań na-
stawienia społeczeństwa izraelskiego do kwestii związanych z procesem poko-
jowym (The Peace Index). Dane zebrane w czerwcu 2011 r. pokazują, że zde-
cydowana mniejszość Żydów izraelskich podziela nieprzejednane, negatywne 
stanowisko w sprawie usunięcia osad żydowskich65. Nie można również powie-
dzieć, aby skuteczne okazały się apele do żołnierzy uczestniczących w likwida-
cji osiedli. Najważniejszym testem lojalności żołnierzy był moment wycofania 
ze Strefy Gazy. Szef Sztabu Generalnego Sił Obrony Izraela ogłosił, że w związ-
ku z odmówieniem wykonania rozkazów podczas likwidacji miejscowości ży-
dowskich przed sądem stanęło 63 żołnierzy. Przed operacją dziennik Ba-Ma-
chane donosił o 100 innych przypadkach, w których żołnierze deklarowali, 

62 D. Weisburd, H. Lernau, op. cit., s. 38-40.
63 Y. Reiter, op. cit., s. 235-236.
64 W odpowiedzi 80 innych rabinów wystosowało list, w którym przyjęli przeciwne stanowisko. 

Więcej na temat rabinicznej debaty przed wycofaniem ze Strefy Gazy w: S. Cohen, op. cit., s. 110-113.
65 Jakkolwiek 70,2% Żydów izraelskich jest przeciwnych wycofaniu się z całego obszaru ZBJ, o wiele 

mniej, gdyż 42,7% sprzeciwia się wycofaniu z większości ZBJ, ale pozostawieniu przy Izraelu dużych 
skupisk miejscowości żydowskich (tzw. bloków). Jeszcze mniej osób, 23,2%, deklarowało, że nie zgodziłoby 
się na wycofanie z większości ZBJ nawet, gdyby Palestyńczycy ogłosiliby zakończenie konfliktu z Izraelem 
i uznali je za państwo żydowskie. Opuszczenie większości ZJB w takich okolicznościach poparło 58,6% 
ankietowanych Żydów: obliczenia własne na podstawie The Peace Index – June 2011, 10.07.2011, portal 
The Peace Index, http://www.peaceindex.org/indexMonthEng.aspx?num=206 [dostęp 15.09.2011].
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że nie podporządkują się rozkazom bądź odmówili uczestnictwa w przygoto-
wawczych działaniach wobec osadników66. Nie są to imponujące liczby, biorąc 
pod uwagę, że w likwidacji brało udział kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy. 

W kolejnych latach pojawiły się jedynie pojedyncze przypadki niesubordy-
nacji o mniejszym znaczeniu. Najważniejszym z nich była odmowa wykonania 
rozkazu ewakuacji Żydów mieszkających w Hebronie w sierpniu 2007 r. przez 
dwunastu religijnych żołnierzy67. Odnotowano również kilka przypadków, 
w których żołnierze podczas służby publicznie deklarowali, że nie będą uczest-
niczyć w likwidacji miejscowości żydowskich68. W obronie części z nich stanął 
dyrektor religijno-wojskowej szkoły (hebr. jesziwat hesder), do której uczęszcza-
li, rabin Eliezer Melamed. W odpowiedzi Ministerstwo Obrony zerwało współ-
pracę z tą placówką69.

6. Wnioski

Znając główne instrumenty politycznego nacisku ze strony radykalnych 
grup religijnych osadników i skalę ich działań, można spróbować odpowiedzieć 
na pytanie o ich realną siłę oraz możliwość wpływania na sytuację w Judei i Sa-
marii czy konflikt bliskowschodni. Chyba najczęstsza obawa środowisk stoją-
cych w opozycji do radykałów dotyczy wpływu osadnictwa żydowskiego na 
proces pokojowy. Wielu twierdzi, że coraz ludniejsze osady żydowskie na ZBJ 
będą przeszkodą dla jakiegokolwiek możliwego do przyjęcia przez obie strony 
porozumienia terytorialnego. Niektórzy utrzymywali, że państwo utraciło kon-
trolę nad sytuacją – nowe osady powstają wbrew prawu, a ewentualne próby ich 
usunięcia zostaną sparaliżowane przez obstrukcję ze strony osadników. Wydaje 
się, że obawy te nie są uzasadnione. 

Jak wspomniano wyżej, większość izraelskich miejscowości na ZBJ powstało 
za zgodą państwa i rozwija się dzięki jego wsparciu. Zdecydowana mniejszość 
osadników mieszka w osadach nielegalnych, a państwo izraelskie posiada środ-
ki, aby je zlikwidować, jeśli tego będzie wymagał jego interes. Prawdą jest, że 
dotychczas przeprowadzono tylko jedną dużą operację likwidacji osiedli żydow-
skich (w Strefie Gazy), a ewentualne porozumienia pokojowe będą prawdopo-
dobnie wymagały usunięcia co najmniej 10 razy liczniejszej grupy osadników70 

66 S. Cohen, op. cit, s. 106-107.
67 N. Shragai, An army of objectors, 06.09.2007, portal Haaretz, http://www.haaretz.com/print-

edition/features/an-army-of-objectors-1.228918 [dostęp 15.09.2011].
68 E. Weiss, Soldiers again protest settlement evacuation, 16.11.2009, portal Ynetnews, http://www.

ynetnews.com/articles/0,7340,L-3805871,00.html [dostęp 15.09.2011].
69 H. Greenberg, Barak decides to remove hesder yeshiva from IDF, 13.12.2009, portal Ynetnews, 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3819361,00.html [dostęp 15.09.2011].
70 Zgodnie z propozycją pokojową Echuda Olmerta z 2008 r., po stronie palestyńskiej miało znaleźć 

się 25% ludności żydowskiej z ZBJ, a więc ponad 70 tys. osadników: A. Benn, Haaretz exclusive: Olmert’s 
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niż w roku 2005. Czy jednak opór osadników z ZBJ będzie o wiele silniejszy? 
Pewną wskazówką mogą być badania porównawcze mieszkańców najbardziej 
„radykalnych” czy „ideologicznych” miejscowości żydowskich z terytoriów oku-
powanych przeprowadzone w 2005 r., a więc w czasie debaty narodowej na 
temat likwidacji osiedli w Strefie Gazy71. Wszystkie z nich były zamieszkane 
w przeważającej mierze lub wyłącznie przez Żydów religijnych. Badacze wyszli 
od porównania „ideologicznych zmiennych”, które mogą mieć wpływ na agre-
sywne zachowanie osadników. Wskazują one, że religijni syjoniści mieszkają-
cy w Judei i Samarii oraz Strefie Gazy zasadniczo podzielali wiarę w religijne 
znacznie ziemi, na której mieszkają i byli przekonani, że jej porzucenie jest nie-
dopuszczalne72. Równocześnie jednak w obu grupach występowało silne prze-
konanie, że należy podporządkować się decyzjom rządu izraelskiego, demokra-
cja izraelska musi być tolerancyjna wobec różnych opinii, a terytorium nie jest 
tak ważne jak jedność narodu żydowskiego73. Różnice zarysowały się w akcep-
tacji radykalnych form oporu (z użyciem broni palnej), ale we wszystkich trzech 
grupach jej poziom był niski (poniżej 5%)74. Należy jeszcze raz przypomnieć, że 
dane te dotyczą najbardziej radykalnych osadników. 

Podobieństwa pomiędzy osadnikami ze Strefy Gazy oraz ZBJ mogą wska-
zywać, że ich reakcja na likwidację osiedli będzie podobna. Jak wspomniano 
powyżej, poziom agresji i oporu przeciwko operacji Jad le-Achim nie był wy-
soki. Jest to zgodne z wynikami badań, które wskazywały, że jedynie niewiel-
ka część osadników ze Strefy Gazy była gotowa na aktywny sprzeciw75. Pod-
czas wycofania w 2005 r., spośród ok. 750 tys. religijnych syjonistów żyjących 
w Izraelu i na terytoriach okupowanych jedynie 20 tys. przyłączyło się do ja-
kiejkolwiek formy protestu (demonstracje, marsze)76, a niewielki odsetek z nich 
podjął agresywne działania, w których rannych zostało kilkunastu żołnierzy, 
a żaden nie poniósł śmierci. Jak wspomniano, także skala niesubordynacji żoł-
nierzy była niewielka. 

Oczywiście nie można stwierdzić jednoznacznie, że niski poziom przemocy 
utrzyma się również podczas likwidacji miejscowości w Judei i Samarii. Praw-

plan for peace with the Palestinians, 17.12.09, portal Haaretz, http://www.haaretz.com/print-edition/
news/haaretz-exclusive-olmert-s-plan-for-peace-with-the-palestinians-1.1970 [dostęp 15.09.2011].

71 D. Weisburd, H. Lernau, op cit., s. 56-59.
72 Około 2/3 osadników ze Strefy Gazy oraz ZBJ deklarowało, że pozostanie w Erec Israel jest wartością 

wyższą niż życie.
73 Jedynie wskaźnik poparcia osadników z Samarii dla wymogu podporządkowania się decyzjom 

władz odbiegał od tego schematu i wynosił tylko 48% (w Judei 68%, a w Strefie Gazy 67%).
74 W Samarii 4,2% ankietowanych poparło tę formę sprzeciwu albo deklarowało, że sama podejmie te 

działania. W Judei i Strefie Gazy było to odpowiednio 0% i 1,6% respondentów. Ibidem, s. 73-76.
75 Ibidem, s. 64.
76 E. Tabory, T. Sasson, A House Divided: Grassroots National Religious Perspectives on the Gaza 

Disengagement and Future of the West Bank, „Journal of Church and State” 2007, vol. 49, issue 3, s. 424.
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dą jest, że opór osadników wobec działań państwa po 2005 r., choć angażował 
mniejszą ilość osób, był bardziej agresywny. Jednak mimo to ostatecznie prze-
łamywano go. Nie ma dowodów, że radykalne środowiska religijnych osadni-
ków są w stanie zmobilizować większą ilość swych zwolenników niż dotychczas. 
W obronę poszczególnych miejscowości włączali się działacze z wielu miejsc 
ZBJ, co miało być pokazem siły ruchu osadniczego. W praktyce jednak nie byli 
oni zdolni powstrzymać likwidacji budynków. Jest jeszcze jeden czynnik, który 
może ograniczyć intensywność protestów. Potencjalny układ pokojowy będzie 
prawdopodobnie przewidywał utrzymanie części osad przy Izraelu. Osadnicy 
z pozostałych miejscowości będą więc mieli szansę, aby przenieść się po prostu 
do innej części Judei i Samarii, co może złagodzić ich emocjonalną reakcję.

Likwidacja osiedli nie była dotychczas i nie będzie w przyszłości przedsię-
wzięciem łatwym. Wymaga dużego zaangażowania sił, kampanii informacyjnej, 
przygotowania logistycznego, współpracy armii, policji i służb granicznych. 
Wiąże się z kosztami finansowymi, możliwym spadkiem morale żołnierzy bio-
rących bezpośredni udział w usuwaniu ludzi z ich domów, odciąga funkcjo-
nariuszy służb bezpieczeństwa od innych obowiązków. Jeśli jednak konieczne 
będzie przeprowadzenie takich działań, państwo izraelskie ma środki, by tego 
dokonać.

Być może większy wpływ na rozwój sytuacji politycznej w Judei i Samarii 
będą mieć ataki osadników na ludność palestyńską. Spektakularne i brutalne 
incydenty mogą wywierać dużą presję na polityków zaangażowanych w rozmo-
wy pokojowe77. Są one trudne do przewidzenia i niełatwo im zapobiegać, jako 
że często są przeprowadzane przez fanatyków nieliczących się z kosztami i dzia-
łających samotnie. Przypadki takie są jednak rzadkie i prawdopodobnie nie są 
w stanie zapobiec procesowi pokojowemu w dłuższym okresie. Liczne przypad-
ki agresji na mniejszą skalę, opisane powyżej, nie wydają się mieć większego 
znaczenia dla przyszłości politycznej ZBJ. Z pewnością wzmagają one niena-
wiść Palestyńczyków wobec Żydów, ale nawet ich powstrzymanie nie przekre-
śli najważniejszej przyczyny antagonizmu, czyli utrzymującej się okupacji ZBJ. 
Rozwiązanie kwestii terytorialnej powinno w długoterminowej perspektywie 
ograniczyć wrogość. Palestyńskie grupy, które wiedzione czynnikami emocjo-
nalnymi, chciałyby sabotować porozumienia pokojowe przeprowadzając ataki 
terrorystyczne, można powstrzymać. Służby Autonomii Palestyńskiej wspiera-
ne przez Izrael dowiodły, że są w stanie znacząco ograniczyć takie działania. Ko-
nieczne jest jednak szczere zaangażowanie strony palestyńskiej, które zapewnić 
może jedynie porozumienie pokojowe. 

77 Jako przykład takich sytuacji można podać atak Barucha Goldsteina na muzułmanów w Hebronie. 
Jeszcze większe znaczenie mógł mieć planowany przez żydowskich radykałów, ale udaremniony atak 
na meczety Al-Aksa i Kopułę na Skale.
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Ataki na Palestyńczyków nie mają także większego wpływu na sytuację we-
wnętrzną w Izraelu. Nie można stwierdzić, by polityka tag mechir była poważ-
nym instrumentem wpływu na decyzje władz. Wyraźna nieskuteczność śledztw 
policji dotyczących tych przestępstw może wskazywać, że agresja skierowana 
przeciwko ludności palestyńskiej na ZBJ nie jest postrzegana przez władzę jako 
poważny problem. Akty wandalizmu skierowane przeciwko wojsku czy cywi-
lom izraelskim dotychczas prawie się nie zdarzały, a pojedyncze ich przypadki 
nie były drastyczne, więc nie stanowią dużego zagrożenia. W ostatnim czasie ich 
liczba się zwiększyła, ale służby państwowe podjęły działania, by ją ograniczyć.

Pozostaje kwestia wpływu ideologii radykalnych osadników na społeczeń-
stwo izraelskie. Jak już wspomniano, Izraelczycy nie chcą usunięcia wszystkich 
miejscowości żydowskich na ZBJ, ale nie podzielają również jednoznacznego 
sprzeciwu wobec jakichkolwiek działań tego typu. Czy w przyszłości może się 
to zmienić? Społeczeństwo izraelskie (szczególnie jego świecka część) na prze-
łomie lat 80. i 90. uległo przemianie i wydaje się, że ma ona względnie trwały 
charakter. Wzrosło znaczenie procesów globalizacyjnych, pojawiła się ideolo-
gia postnarodowa, postępowała liberalizacja obyczajowa i ekonomiczna, daw-
ne wartości kolektywistyczne zostały zastąpione indywidualizmem78. Tendencje 
te nie sprzyjają popularności osadników w społeczeństwie. Brutalne nacjonali-
styczne ataki na Palestyńczyków i podważanie legitymacji demokratycznych in-
stytucji stoją sprzeczności z nowymi wartościami. 

Być może jeszcze większe znaczenie odgrywa czynnik ekonomiczny. Wspar-
cie budownictwa żydowskiego na ZBJ pochłania znaczne środki publiczne, 
do tego należy dodać koszty likwidacji nielegalnych osiedli i starć z osadnikami. 
Społeczeństwo izraelskie prawdopodobnie w coraz mniejszym stopniu będzie 
skłonne ponosić koszty rozbudowy osiedli. Masowe protesty społeczne, które 
pojawiły się w lipcu 2011 r. były przede wszystkim związane z wysokimi cena-
mi mieszkań w Izraelu. Trudno nie wiązać tej kwestii z polityką mieszkaniową 
na ZBJ. Środki publiczne są ograniczone, jeśli transferuje się je do miejscowości 
na ZBJ, mniejsza ich ilość może być przeznaczana na politykę społeczną w sa-
mym Izraelu79. Jeśli pogłębi się globalny kryzys ekonomiczny uderzając w eks-
port Izraela do USA i Europy, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna może do-

78 Więcej na ten temat w: J. Feldt, The Israeli Memory Struggle: History and Identity in the Age of Globa- 
lization, Odense 2007, s. 35-42.

79 Podkreślają to niektórzy zwolennicy protestów społecznych. W swoim artykule izraelski pisarz 
Amos Oz pisze, że środki konieczne do przywrócenia sprawiedliwości społecznej w Izraelu można uzyskać 
poprzez sięgnięcie do „miliardów, które Izrael zainwestował w osadnictwo, które jest największym błędem 
w historii państwa, a także największą niesprawiedliwością”, patrz: A. Oz, Israel protests show nation’s 
beating heart, „Los Angeles Times”, 09.08.2011, artykuł dostępny na stronie internetowej gazety, http://
www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-oz-israel-tents-protests-20110809,0,3113566.story 
[dostęp 10.09.2011].
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datkowo wzmocnić sprzeciw Izraelczyków wobec ponoszenia kosztów polityki 
osiedleńczej. 

Należy także uwzględnić zmiany w politycznym środowisku międzynarodo-
wym. Wzrasta izolacja państwa żydowskiego. Z jednej strony Izrael traci reszt-
ki poparcia w świecie muzułmańskim. Tzw. Arabska Wiosna Ludów sprawi-
ła, że Egipt przestał być dla Izraela przewidywalnym partnerem. Turcja, chcąc 
wzmocnić pozycję w regionie bliskowschodnim nasiliła antyizraelską retorykę 
i wydaliła ambasadora Izraela z Ankary. Z drugiej strony, mniej pewne jest rów-
nież poparcie USA. Możliwości narzucenia swej woli przez Stany Zjednoczone 
państwom regionu zostały ograniczone. Amerykanie muszą w coraz większym 
stopniu liczyć się z nastrojami zamieszkującej je ludności muzułmańskiej, co 
odbija się negatywnie na jego relacjach z Izraelem. 

Jeśli negatywne dla państwa żydowskiego zmiany utrzymają się bądź po-
głębią, zmienić się będzie musiała także jego polityka wobec Palestyńczyków. 
Izolacja może wzmocnić tendencje nacjonalistyczne, partykularyzm żydowski. 
Wiązałoby się to z ostrzejszą polityką zagraniczną, która jednak w zmienio-
nym środowisku międzynarodowym mogłaby prowadzić Izrael do katastrofy. 
Dlatego też bardziej prawdopodobne jest złagodzenie stanowiska władz izrael-
skich w konflikcie bliskowschodnim. Będzie ono wymagało przyjęcia pewnych 
ustępstw wobec strony palestyńskiej. Można spodziewać się oporu radykalnych 
środowisk religijnych osadników, ale ich postawa nie będzie miała znaczenia, je-
śli na szali postawione zostanie utrzymanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi 
czy też złagodzenie antagonizmu z państwami arabskimi.

Podsumowując powyższe rozważania można powiedzieć, że z całą pewnością 
radykalne środowiska religijnosyjonistyczne mają wpływ na rozwój sytuacji na 
Bliskim Wschodzie, ale nie jest to wpływ decydujący. Nie ma dowodów na to, 
że państwo izraelskie porzuci swe interesy w imię wartości radykalnego nurtu 
religijnego syjonizmu. Struktury państwa izraelskiego są stabilne, w porówna-
niu z jego siłą potencjał osadników jest znikomy. Nadal najważniejsze zagroże-
nie dla bezpieczeństwa narodowego Izraela stanowią państwa (np. Syria), a nie 
grupy religijnych fanatyków. Nie oznacza to oczywiście, że rola aktorów poza-
państwowych w regionie jest marginalna. Jednak ich znaczenie wzrasta raczej 
na terenach, gdzie oficjalne instytucje polityczne są słabe (jak np. w Libanie 
czy na terytoriach palestyńskich). Nie można tego powiedzieć o Izraelu, w któ-
rym demokratyczne społeczeństwo podtrzymuje stabilność i skuteczność apa-
ratu władzy.
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