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Izraelskie wybory parlamentarne  
w latach 2013 i 2015  

a głosy żydowskich osadników  
na Zachodnim Brzegu Jordanu

Wybory parlamentarne w krajach demokratycznych stanowią okres, w którym 
obywatele oceniają władzę za minioną kadencję i jednocześnie decydują swoimi 
głosami o tym, kto otrzyma mandat na sprawowanie władzy w nowej. Wybory 
to także możliwość obserwacji, jakim opcjom politycznym zaufali wyborcy i ku 
jakim programom oraz wizjom kraju się skłaniają. Patrie zasiadające w parlamen-
cie to odzwierciedlenie nastrojów i tendencji społecznych.

W niniejszym artykule autor dokona analizy głosów oddanych przez żydow-
skich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu (w szczególności o poglądach 
prawicowych i religijnych) w izraelskich wyborach do Knesetu w latach 2013 
(XIX Kneset) i 2015 (XX Kneset). Ma to na celu ukazanie preferencji politycznych 
oraz ideologicznych Izraelczyków zamieszkujących Judeę i Samarię oraz to, ku 
jakim wizjom państwa się oni skłaniają. Wybór dwóch elekcji na przedstawicieli 
do parlamentu wynika z rozpadu rządu i potrzeby rozpisania nowych wyborów 
(2015). Pozwoli to na obserwację, czy poparcie dla konkretnych partii na Zachod-
nim Brzegu jest stałe, czy też podlega wahaniom. Analiza ta może ukazać, jaką siłę 
polityczną w Izraelu stanowią osadnicy oraz jakie opcje polityczne oni wspierają.

Tezą niniejszego artykułu jest to, że większość żydowskich osadników wspiera 
partie prawicowe, religijne i często radykalne, których programy wyborcze jasno 
wyrażają poparcie dla obecności izraelskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu, zbli-
żenia państwa ku wartościom religijnym, żydowskiego charakteru Izraela oraz 
„jastrzębiej” pozycji wobec Palestyńczyków.

W celu zbadania powyższej hipotezy została użyta metoda behawioralna po-
mocna przy analizie zachowań politycznych osadników, jako grupy w społeczeń-
stwie Izraela, a także, jaki wpływ na ich wybory mają liderzy polityczni partii 
prawicowych i religijnych. Drugą metodą zastosowaną w artykule była metoda 
statystyczna w odniesieniu do analizy wyników wyborczych i tego, jak głosowały 
poszczególne miasta na Zachodnim Brzegu.
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Wybory parlamentarne do XIX Knesetu – 2013 r.

W 2013 r. organizacja Peace Now1 wydała raport, w którym skupiła się na analizie 
głosów wszystkich osadników na Zachodnim Brzegu. Na wstępie należy zazna-
czyć, że są oni zdolni wybrać 5 ze 120 członków Knesetu. Wynosi to ok. 4,14% 
głosów, co wskazuje, iż izraelscy wyborcy z Judei i Samarii są w stanie zadecydo-
wać o składzie przyszłego parlamentu2. Specyfika izraelskiej polityki sprawia, że 
od tej liczby może zależeć utworzenie większości oraz stabilnego rządu.

W celu analizy rezultatów wyborczych raport podzielił osiedla na narodo-
wo-religijne (np. Elon More, Szilo, Kfar Ecijon, Maale Szomron, Micpe Jericho, 
Elkana, Bejt El), ultraortodoksyjne (np. Kochaw Jaakow, Bejtar Ilit, Modiin Ilit, 
Matitjahu), nieortodoksyjne (np. Maale Edumim, Ariel, Giwat Zeew), quality of 
life (np. Oranit, Bejt Arie, Har Adar, Har Gilo, Kfar ha-Oranim)3, świeckie lub 
mieszane (np. Kirjat Arba, Rimonim, Karnej Szomron, Kfar Adumim, Szaarej 
Tikwa), świeckie z Doliny Jordanu (np. Gilgal, Micpe Szalem, Mechora, Almog).

W wyborach w 2013 r. zwyciężyła wspólna lista Likud-Israel Beitenu (hebr. 
 .Nasz Dom Izrael) z rezultatem 23,34% ,ישראל ביתנו .Zjednoczenie; hebr ,הליכוד
W przypadku pierwszej partii, to lokuje się ona na prawej stronie sceny politycz-
nej i odwołuje się do tradycji twórcy syjonizmu rewizjonistycznego Zeewa Ża-
botyńskiego. Natomiast drugie ugrupowanie, pod wodzą Awigdora Liebermana, 
cechuje się ideologią nacjonalistyczną i opiera się na rosyjskich Żydach. Benja-
min Netanjahu, jako lider Likudu, utworzył rząd składający się z następujących 
partii: Jesz Atid (hebr. יש עתיד, Jest Przyszłość – 14,33%), Ha-bajt ha-jehudi (hebr. 
.4(Ruch – 4,99% ,התנועה .hebr) Żydowski Dom – 9,12%) oraz Ha-tnua ,הבית היהודי

Mimo dużego zróżnicowania w oddanych głosach, wśród osadników wygrała 
partia Naftalego Bennetta – Ha-bajt ha-jehudi (ok. 28% głosów), która uznawa-
na jest na następczynię Partii Religijno-Narodowej oraz reprezentuje nurt Mo-
dern Orthodox5. Następnie najczęściej wybieranymi ugrupowaniami były lista 

1 Peace Now to ruch społeczno-polityczny w Izraelu dążący do pokojowego rozwiązania kon-
fliktu z Palestyńczykami. Na swojej stronie internetowej publikuje analizy wyborcze oraz sta-
tystyki dotyczące osadnictwa. 

2 Judea i Samaria to nazwa, którą w Izraelu określa się Zachodni Brzeg Jordanu. W 2014 r. 
parlament przegłosował prawo zwiększające próg wyborczy z 2% do 3,25%. Przekroczenie go 
zapewnia ok. 4 miejsc w Knesecie. 

3 Osiedla typu quality of life są uważane za tzw. „sypialnie”. Ich mieszkańcy pracują na terenie 
Izraela, natomiast mieszkają na terenie Zachodniego Brzegu ze względu na środowisko natu-
ralne, mniejsze zaludnienie i zanieczyszczenie. 

4 Nineteenth Knesset. Elections to the Knesset (22 January, 2013), https://www.knesset.gov.il/de-
scription/eng/eng_mimshal_res19.htm (5 V 2016); All Governments of Israel. Government 33, 
https://www.knesset.gov.il/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp?govt=33 (5 V 2016).

5 Warto zaznaczyć, że aż 5 posłów Żydowskiego Domu pochodziło z Zachodniego Brzegu. The Vot-
ing Patterns of the Settlers –2013 Knesset Elections, „Settlement Watch – Peace Now” 2013, s. 1-6.
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Likud-Israel Beitenu (21,3%) oraz ogólnie partie ultraortodoksyjne (27,56%). Te 
ostatnie, to głównie stronnictwa reprezentujące interesy Żydów ortodoksyjnych 
(charedim, co w języku hebrajskim oznacza bogobojni), związane ze sprawami 
religijnymi. Pokazuje to, że osadnicy utożsamiają się z postulatami prawicowymi 
oraz narodowo-religijnymi.

Wykres 1. Porównanie poparcia dla wybranych ugrupowań politycznych  
na terenie Izraela i Zachodniego Brzegu
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Na podstawie: The Voting Patterns of the Settlers – 2013 Knesset Elections, „Settlement Watch – Peace 
Now” 2013, s. 1-6.

W zaprezentowanych danych można zauważyć, że Żydowski Dom uzyskiwał 
podobne wyniki we wszystkich rodzajach osiedli oprócz tych, zamieszkiwanych 
przez charedim. Jest to następstwem różnic ideologicznych, ponieważ Żydzi orto-
doksyjni nie akceptują łączenia religii z syjonizmem oraz nieprzychylnie odnoszą 
się do członków Modern Orthodox6. Potwierdzeniem konfliktów ideologicznych 
między ugrupowaniami ortodoksyjnymi a narodowo-religijnymi może być ode-
zwa sefardyjskiego rabina – Ovadii Josefa do wiernych. Stwierdził on, że partia 

6 Żydzi tego nurtu to społeczność, która łączy restrykcyjne życie religijne ze świeckim. Bio-
rą oni udział w niereligijnej edukacji, akceptują powszechny obowiązek służby wojskowej, 
wspierają udział kobiet w życiu politycznym i społecznym, są propaństwowi i akceptują Izrael 
jako twór polityczny i narodowy.

Izraelskie wybory parlamentarne w latach 2013 i 2015…
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Naftalego Bennetta, optując za legalizacją małżeństw cywilnych, przestała być 
„partią żydowską” i „dla Żydów”, w zamian przekształciła się w „dom gojów”7.

Najlepszy wynik partia Ha-bajt ha-jehudi uzyskała w miejscach zamieszka-
nych przez zdeklarowanych Żydów narodowo-religijnych. Jest to rezultat pozy-
tywnego stanowiska ugrupowania wobec osadników i lobbowania w ich interesie 
w rządzie. Dodatkowo jest jedyną grupą w rządzie stojącą na stanowisku, że Za-
chodni Brzeg Jordanu jest częścią Izraela i nie należy przyznawać Palestyńczykom 
niepodległości. Powinien zostać zasiedlony przez Żydów, ponieważ stanowi część 
państwa. Stanowi to zatem wyraźny sygnał, że środowiska narodowo-religijne nie 
popierają ugrupowań promujących zakończenie konfliktu izraelsko-palestyńskie-
go przez utworzenie niepodległej Palestyny i ewakuację osiedli. Obrazuje to wy-
nik partii lewicowych (3,41%) i „gołębich” (2,18%), co można uznać za wyraz 
sprzeciwu wobec lewicowej polityki dialogu z Arabami.

Wykres 2. Rezultat partii Żydowski Dom w poszczególnych rodzajach osiedli (w %)
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Na podstawie: The Voting Patterns…, s. 3-6.

W tym miejscu należy się także odnieść do modelu podziału izraelskiej sceny 
politycznej zaproponowanego przez Orena Yiftachela, dominację w Knesecie zy-
skały: „blok kolonialny” i „blok etnokratyczny”. Pierwszemu przypisuje się dzia-
łania mające na celu judaizację Zachodniego Brzegu i uniemożliwienie powstania 
7 G. Fisher, Jewish Home a ‘party of goyim’, says Shas mentor, http://www.timesofisrael.com/

jewish-home-a-party-of-goyim-says-shas-mentor/ (28 X 2016). Termin „goj” oprócz tego, że 
oznacza osobę nie będącą Żydem, to ma charakter często pejoratywny.
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niepodległej Palestyny. Partiami, które tworzą ten blok według Yiftachela są: Li-
kud, Israel Beitenu, partie kojarzone z szeroką ortodoksją religijną oraz Ha-bajt 
ha-jehudi. Drugi blok to partie nacjonalistyczno-liberalne, pozostające przy ży-
dowskim charakterze Izraela, jednocześnie uznające rozmowy z Palestyńczykami 
za akceptowalne. Za taką partię Yiftachel uznawał koalicyjną Jesz Atid8.

Wybory w 2013 r. pokazały ogólnokrajowe poparcie dla programu i światopo-
glądu zaprezentowanego przez Likud. Trzeci rezultat na Zachodnim Brzegu nale-
ży uzasadnić tym, że wysoki wynik uzyskują tu prawie zawsze partie ortodoksyjne 
oraz te, które opierają się na osadnikach. Ugrupowanie Benjamina Netanjahu za-
wsze podkreślało dumę z żydowskiej obecności w Judei i Samarii, a także z możli-
wości jej rozwijania. Tereny te uznawane są za część historii Żydów. Mimo to, nie 
jest to partia na tyle związana z religią żeby zyskać dużą ilość głosów religijnych 
syjonistów. Lider Likudu również wielokrotnie podkreślał niepodzielność Jero-
zolimy i jej nierozłączność z Izraelem. Istotnym punktem programu Likudu było 
promowanie ustawodawstwa mającego na celu nadanie Izraelowi żydowskiego 
charakteru9. Ostatnia kwestia jest również podnoszona w trakcie rozmów pro-
wadzonych ze stroną palestyńską. Wielokrotnie izraelscy politycy podkreślali, że 
będą gotowi do ich podjęcia pod warunkiem, że strona przeciwna uzna Państwo 
Izrael za państwo Żydów.

Wyborczy koalicjant Netanjahu – Lieberman również prezentował ksenofo-
biczne i etnocentryczne stanowisko w trakcie wyborów. Często opowiadał się za 
żydowską obecnością w Judei i Samarii, a także w Strefie Gazy. Jego partia prze-
ciwna była wstrzymywaniu rozwoju nowych osiedli, a potwierdzeniem tego była 
nominacja na stanowisko ministra gospodarki i rozwoju wsi Jaira Szamira, syna 
byłego premiera Icchaka Szamira, który w czynny sposób wspierał osadników10.

Ponadto, warto przywołać przypadek partii Ocma le-Israel (hebr. עוצמה לישראל, 
Siła Izraela), która uważana jest za spadkobierczynię ksenofobicznej, rasistow-
skiej i radykalnie religijnej partii Meira Kahane – Kach. W Judei i Samarii uzyska-
ła wynik 7,40%, przy czym w odniesieniu do całego kraju nie przekroczyła, ów-
cześnie obowiązującego, dwuprocentowego progu wyborczego. W każdym 
z rodzajów osiedli ugrupowanie to zdobywało ponad jeden procent11. Potwierdza 
to tezę, iż wśród wielu osób zamieszkujących obszar Zachodniego Brzegu skrajne, 
8 Pozostałym blokiem jest blok demokratyczny. Optuje on za stworzeniem ze wszystkich Tery-

toriów Okupowanych niepodległej Palestyny, promuje liberalną demokrację bez podziałów 
etnicznych (np. Merec i partie arabskie). O. Yiftachel, Liberal Colonialism? Israel’s 2013 Elec-
tions and the „Ethnocratic Bubble”, „Journal of Palestine Studies” 2013, t. XLII, nr 3, s. 50.

9 E. Hazan, Stanowisko Likudu ws. osadnictwa, religii i państwa, Archiwum Pawła Pokrzywiń-
skiego, sygn. S01-16, s. 1.

10 Liberman vows to Block Any settlement freeze, http://www.timesofisrael.com/liberman-vows-
 -to-block-any-settlement-freeze/ (28 X 2016); A. Perliger, E. Zaidise, The Peculiar Victory of 
The National Camp in the 2013 Israeli Election, „Israel Affairs” 2015, t. 21, nr 2, s. 199, 202.

11 The Voting Patterns…, s. 1.

Izraelskie wybory parlamentarne w latach 2013 i 2015…
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prawicowe postulaty, mówiące o wyższości Żydów nad Palestyńczykami, czy też 
o potrzebie ich wysiedlenia, są ciągle popularne. Dodatkowo w programie wy-
borczym znalazły się hasła o aneksji Strefy Gazy oraz Judei i Samarii. Jak deklaro-
wał jej przewodniczący, Ocma le-Israel anuluje wszystkie postanowienia z Oslo12. 
Świadczy to także o kilku rzeczach. Po pierwsze, wśród części środowisk osadni-
czych wciąż występuje silny radykalizm narodowo-religijny, pod drugie, niezaże-
gnany konflikt między dwoma społecznościami wpływa na postępującą radykali-
zację nastrojów wśród Izraelczyków, ostatnim czynnikiem jest ciągły brak zgody 
na porozumienia zawarte w 1995 r.

Tabela 1. Wyniki partii Ocma le-Israel w poszczególnych rodzajach osiedli (w %)

Typ osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu Rezultat (w %)

Narodowo-religijne 14,14

Ultraortodoksyjne 4,12

Nieortodoksyjne 4,08

Świeckie lub mieszane 11,49

z Doliny Jordanu 2,48

Na podstawie: The Voting Patterns…, s. 3-6.

Wybory parlamentarne do XX Knesetu – 2015 r.

W związku z rozpadem rządzącej koalicji w 2015 r., rozpisano nowe wybory parla-
mentarne (XX Kneset). Wygrała je po raz trzeci z rzędu prawicowa partia Benja-
mina Netanjahu – Likud (23,40%) przed Obozem Syjonistycznym (hebr. המחנה הציוני 
18,67%). W celu stworzenia większości w Knesecie lider zwycięskiego ugrupowa-
nia zawarł koalicję z Jahadut ha-tora ha-meuchedet (Zjednoczony Judaizm Tory, 
4,99%), Szas (Sefardyjscy Strażnicy Tory, 5,74%), Kulanu (My Wszyscy, 7,49%) 
i Ha-bajt ha-jehudi (6,74%). Dwa pierwsze ugrupowania reprezentują ultraor-
todoksyjnych wyborców, a trzecie zaliczane jest do partii centro-prawicowych. 
W rządzie znowu znalazł się Żydowski Dom, a tym razem pięciu posłów z ośmiu 

12 N. Dwir, Miflaga chadasza le-Eldad we-Ben Ari: „Ocma le-Israel”, http://www.ynet.co.il/artic-
les/0,7340,L-4304710,00.html (6 V 2016). Porozumienia z Oslo to podpisane w 1993 i 1995 r. 
traktaty między rządem Izraela a przedstawicielami Organizacji Wyzwolenia Palestyny doty-
czące utworzenia samorządności i autonomii dla Palestyńczyków na terenie Strefy Gazy i Za-
chodniego Brzegu Jordanu oraz podziału Zachodniego Brzegu na trzy strefy: A (palestyńska 
kontrola nad administracją i bezpieczeństwem), B (palestyńska kontrola nad administracją, 
izraelska nad bezpieczeństwem) i C (całkowita izraelska kontrola).
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mieszka w osiedlach na Zachodnim Brzegu13. Po kryzysie rządowym związanym 
z osobą ministra obrony Izraela – Mosze Jaalona, na jego stanowisko został po-
wołany Awigdor Lieberman, wprowadzając tym samym ponownie Israel Beite-
nu do rządzącej koalicji14. W wyborach do XX Knesetu wcześniej wspomniana 
Ocma le-Israel startowała ze wspólnej listy z prawicową, religijną Jachad (Razem, 
2,97%) Eliego Yishaia.

Portal Israel Data naniósł wyniki poszczególnych partii na mapę Izraela z za-
znaczeniem tej, która zwyciężyła w każdym z miast. Żydowski Dom odniósł suk-
ces w 127 miejscowościach, w 59 na Zachodnim Brzegu i 68 w Izraelu. Należy 
zaznaczyć, że Naftali Bennett wygrał w większości osiedli za tzw. Zieloną Linią15, 
z kolei w kraju, co można uznać za fakt oczywisty, uległ Likudowi (262). Oprócz 
tego, w dwóch miejscowościach w Judei i Samarii wygrał Israel Beitenu, a w 6 Ja-
chad z członkami Ocma le-Israel na listach16.

Tabela 2. Liczba miejscowości w jakich zwyciężyły partie Likud i Ha-bajt ha-jehudi

Izrael Zachodni Brzeg 
Jordanu

Likud 262 31

Ha-bajt ha-jehudi 68 59

Na podstawie: Israel Votes 2015 – How did Israelis vote?, http://www.israeldata.org/elections-map 
(6 V 2016).

Wybory do Knesetu w 2015 r. pokazują, że preferencje polityczne osadników 
na Zachodnim Brzegu uległy krystalizacji i skupiły się wokół Naftalego Bennetta. 
Może to wskazywać, że ugrupowanie to zyskało znaczne poparcie, opierając się 
na osadniczym, radykalnym elektoracie. Lider Ha-bajt ha-jehudi już w 2012 r. był 
nazywany „nadzieją religijnej prawicy”. Od początku mówił o potrzebie rozcią-
gnięcia izraelskiej suwerenności w Judei i Samarii, a w szczególności w strefie C. 
Oprócz tego, na tych terenach obowiązywałoby izraelskie prawo cywilne. Polityk 

13 Members of the 20th Knesset: Mapped Out, http://www.israeldata.org/mks-mapped-out (31 X 
2016); Final Results of the Elections for the Twentieth Knesset, http://www.votes20.gov.il/na-
tionalresults (6 V 2016); Current Knesset Members of the Twentieth Knesset, https://knesset.
gov.il/mk/eng/mkindex_current_eng.asp (6 V 2016).

14 With fanfare, Avigdor Liberman enters Defense Ministry, http://www.timesofisrael.com/with-
 -fanfare-avigdor-liberman-enters-defense-ministry/ (27 X 2016).

15 Zielona Linia nakreślona kredką tego koloru na mapie w 1949 r. miała się stać granicą przy-
szłej niepodległej Palestyny [przyp. red.]. 

16 Israel Votes 2015 – How did Israelis vote?, http://www.israeldata.org/elections-map (6 V 2016). 
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twierdził, że w każdej minucie państwo żydowskie traci osiedla, dlatego jego 
pomysły trzeba by szybko wcielać w życie. Powstanie dwóch odrębnych rządów 
w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu – konstatował Bennett – zakończyło erę 
Oslo, dlatego należy zerwać z postanowieniami tych porozumień. Ponadto poli-
tyk uważał, że po aneksji strefy C, wszyscy Arabowie ją zamieszkujący (4% pa-
lestyńskiej populacji Zachodniego Brzegu) otrzymaliby izraelskie obywatelstwo, 
Autonomia Palestyńska uzyskałaby kontrolę nad transportem publicznym i ko-
munikacją. Idąc dalej – żaden uchodźca nie mógłby wkroczyć do Judei i Samarii, 
wojsko izraelskie objęłoby ochroną całe terytorium Zachodniego Brzegu, doko-
nano by separacji Strefy Gazy, która – w opinii Bennetta – staje się bliższa Egipto-
wi, wprowadzono by wreszcie w życie plan inwestycji ekonomicznych17.

Wykres 3. Wyniki wyborcze Żydowskiego Domu w wybranych osiedlach  
na Zachodnim Brzegu Jordanu
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Na podstawie: Israel Votes 2015…

Po wyborach w 2015 r. lider Żydowskiego Domu kolejny raz powtórzył swój 
pomysł wcielenia żydowskich obszarów Judei i Samarii do Izraela, ponieważ są to 
tereny przynależne Izraelczykom. Polityk stwierdził, że rząd już dwa razy w histo-
rii dokonał jednostronnej aneksji terytoriów (1967 – Jerozolima, 1981 – Wzgórza 
Golan), dlatego i tym razem nie ma żadnych przeszkód ku temu. Jednocześnie 

17 R. Ahren, The New great white hope of the religious right?, http://www.timesofisrael.com/the-
 -new-great-white-hope-of-pro-settlement-zionists/ (9 V 2016); U. Baruch, E. Benami, Ben-
nett Presents Annexation Plan: The Oslo Era is Over, http://www.israelnationalnews.com/
News/News.aspx/181501 (9 V 2016); Op-Ed: A Doable Plan for Managing the Israeli-PA Arab 
Conflict, http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/15136 (9 V 2016).
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izraelska minister sprawiedliwości, Ayelet Shaked (Ha-bajt ha-jehudi), zapowie-
działa powolną implementację prawa cywilnego na Zachodnim Brzegu, mimo że 
nie jest on częścią państwa. Według niej, decyzja ta zapewniłaby bezpieczeństwo 
izraelskim osadnikom oraz potwierdziłaby suwerenność państwową na swoim 
terytorium Izraela i Zachodniego Brzegu18.

Tak jednoznaczne postulaty umacniania izraelskiej obecności w Judei i Sa-
marii, włączenia strefy C do Izraela, mogą spotykać się z aprobatą środowisk 
narodowo-religijnych. Wpisują się one w stanowczą retorykę członków tego obo-
zu, którzy negują postanowienia z Oslo oraz akceptują starania niektórych partii 
politycznych w celu ustanowienia etnokracji19. Hasłem wyborczym w ostatnich 
wyborach Ha-bajt ha-jehudi było „Dość przeprosin”. Bennett wskazywał, że Izra-
el musi skończyć z tłumaczeniem się za każde działanie na swoim prawowitym 
terytorium oraz nie powinien ulegać presji międzynarodowej20. Wpisuje się to 
w rezultat wyborczy partii w 2015 r. Nie jest on tak wysoki, jak wynik głównego, 
prawicowego ugrupowania – Likudu, ale można uznać go za stabilny i reprezen-
tatywny ze względu na ilość mieszkańców tych osiedli. To Żydowski Dom, wy-
grywając w 59 miejscowościach na Zachodnim Brzegu Jordanu, jawi się obecnie 
jako partia mająca szerokie poparcie osadników.

Likud w kampanii wyborczej skupił się na aspektach bezpieczeństwa we-
wnętrznego oraz zwalczania terroryzmu palestyńskiego. Mimo to media izrael-
skie wskazują, że Netanjahu wystosował kilka komunikatów mających na celu 
skupienie wokół siebie większej ilości prawicowych środowisk. Za przykład poda-
je się tu wypowiedź premiera Izraela o tym, iż rozbicie prawej strony sceny poli-
tycznej w 1992 r. przyniosło Izraelowi porozumienia z Oslo21. Można to odczytać 

18 M. Newman, Bennett urges Israeli annexation of West Bank, http://www.timesofisrael.com/
bennett-urges-israeli-annexation-of-west-bank/ (9 V 2016); Y. J. Bob, L. Harkov, Ayelet 
Shaked: Apply Israeli law to West Bank within 1 year, http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Con-
flict/Justice-Minister-Shaked-Apply-Israeli-law-to-West-Bank-within-1-year-452847 (9 V 
2016). 

19 Etnokracja w Izraelu według Orena Yiftachela opiera się na trzech czynnikach: społeczeństwie 
osadniczym, etnonacjonalizmie i etnicznej logice kapitału. Pierwsza determinanta przejawia 
się w migracjach i osadnictwie, które doprowadzają do zmian struktury etnicznej poszcze-
gólnych regionów kraju. Drugi czynnik ma za zadanie wzmocnić etniczną państwowość 
i wprowadzić dominacje jednego narodu. Z kolei etniczna logika kapitału dzieli społeczeń-
stwo na klasy narodowe w celu wytworzenia grup uprzywilejowanych i zmarginalizowanych, 
O. Yiftachel, ‘Ethnocracy’: The Politics of judaizing Israel-Palestine, http://www.geog.bgu.ac.il/
members/yiftachel/new_papers_eng/Constellations-print.htm (21 V 2016). 

20 Stop Apologizing. Be Proud – Naftali Bennett’s Election Video, https://www.youtube.com/
watch?v=dFGWJ1vIf44 (9 V 2016).

21 H. R. Gur, Is Netanyahu about to lose the election?, http://www.timesofisrael.com/is-likud-
 -about-to-lose-the-election/ (31 X 2016); Netanyahu scores crushing victory in Israeli elections, 
http://www.timesofisrael.com/netanyahu-claims-victory-as-vote-count-shows-likud-further-
 -ahead/ (31 X 2016).
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jako próbę pozyskania elektoratu z Zachodniego Brzegu, jednak wyniki pokazały, 
że wciąż obszar ten wspiera narodowo-religijny Żydowski Dom.

Sukcesu wyborczego Likudu upatruje się także w podziałach etnicznych spo-
łeczeństwa izraelskiego. Ponad połowę społeczeństwa kraju stanowią tzw. mizra-
chim, czyli Żydzi pochodzący lub mający swoich przodków z państw arabskich 
(np. Irak, Syria, Iran). Uważają oni, że lewica i popierające je środowiska aszke-
nazyjskie są zbyt elitarne i wielkomiejskie. Sytuację tą najlepiej obrazuje podział 
państwa na dwa miasta: Tel Awiw i Jerozolimę. W tym pierwszym zwycięstwo 
osiągnęły partie lewicowe, z kolei w stolicy wygrały ugrupowania prawicowe, re-
ligijne i nacjonalistyczne22.

Judea i Samaria – dominacja polityczna Bennetta

Wynik wyborczy Żydowskiego Domu pokazuje, że poparcie dla tej partii, jako re-
prezentanta interesów osadniczych w Knesecie, jest duże. Rezultaty w Judei i Sa-
marii nie wskazują jednostronnego poparcia ideologii narodowo-religijnej. Wy-
jątkami są tu np. osiedla ultraortodoksyjnych Żydów takie jak Modlin Ilit (75,7% 
Zjednoczony Judaizm Tory), Bejtar Ilit (58,5% Zjednoczony Judaizm Tory, 24,4% 
Szas), Matitjahu (73,9% Zjednoczony Judaizm Tory), w których dominację uzy-
skały partie charedim.

Jednak jak zostało wcześniej wspomniane, w 59 miejscowościach na Zachod-
nim Brzegu zwycięstwo odniósł Bennett, a to daje mu przewagę nad innymi par-
tiami. W wielu osiedlach Ha-bajt ha-jehudi odniósł wysokie zwycięstwo, np. Ne-
gohot (72%), Maon (69,1%), Migdal Oz (72,8%), Rosz Curim (76,6%), Szadmot 
Mehola (75,3%), Burchin (77,8%), Elkana (69,7%)23. Pokazuje to, że w wielu miej-
scowościach w Judei i Samarii partię Bennetta można uznać za jedyną, liczącą się 
siłę polityczną, a zarazem reprezentanta osadników.

Żydowski Dom w wyborach z 2013 r. osiągnął wynik, który sprawił, że do 
parlamentu Izraela dostało się dobrze zorganizowane ugrupowanie, opierające 
się na syjonizmie religijnym i nacjonalizmie, a jednocześnie kierujące swój pro-
gram do obywateli niereligijnych. W związku z tym partia Bennetta jest określa-
na mianem następczyni Mafdalu24. Wynik w wyborach w 2013 r. uznaje się za 

22 A. Heller, How ethnic tensions helpem fuel Netanyahu’s victory, http://www.timesofisrael.com/
how-ethnic-tensions-helped-fuel-netanyahus-victory/ (31 X 2016); Likud in Jerusalem, Zion-
ist Union in Tel Aviv, http://www.timesofisrael.com/likud-in-jerusalem-zionist-union-in-tel-
 -aviv/ (31 X 2016).

23 Geography and Politics in Israel, http://www.israeldata.org/elections-map (1 XI 2016).
24 Mafdal (hebr. מפלגה דתית לאומית, מפד''ל) to akronim od nazwy Partia Narodowo-Religijna. 

Ugrupowanie to istniało w latach 1956-2008. Bazowało ono na ideologii Wielkiego Izraela, 
osadnictwie żydowskim na Zachodnim Brzegu, Wzgórzach Golan, Synaju oraz w Strefie 
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potwierdzenie powrotu ideologii narodowo-religijnej do polityki państwa, jako 
znaczącej siły. Eyal Lewin trawestuje slogan Ha-bajt ha-jehudi „Zaczyna się coś 
nowego” zmieniając go na „stary Mafdal powrócił”. Właśnie w odwoływaniu się 
do tradycyjnych postulatów Partii Narodowo-Religijnej upatruje on sukcesu Ben-
netta. Zdaniem Lewina, lider Żydowskiego Domu zagospodarował zaniedbany 
elektorat religijnych syjonistów (ok. 20% społeczeństwa), którzy do tej pory nie 
znajdywali na izraelskiej scenie politycznej ugrupowania łączącego takie elemen-
ty jak konserwatyzm, judaizm, osadnictwo, nacjonalizm i sprawy wewnętrzne25. 
Są jeszcze dwa czynniki, które mogą powodować słabe wyniki Likudu wśród 
osadników. Pierwszym jest decyzja Ariela Szarona w 2005 r. o wycofaniu wojska 
i osiedli ze Strefy Gazy. Jest to ważny fakt, ponieważ ówczesny premier przez 
wiele lat uważany był za sprzymierzeńca religijnych syjonistów z Zachodniego 
Brzegu i Gazy. Drugim czynnikiem była pierwsza kadencja Netanjahu na czele 
rządu Izraela (1996-1999). Wówczas to on musiał prowadzić zachowawczą poli-
tykę ze względu na naciski Stanów Zjednoczonych na rozwiązanie konfliktu bli-
skowschodniego na bazie porozumień z Oslo i dalszych negocjacji z Palestyńczy-
kami. Oba przytoczone okresy z izraelskiej historii mogą powodować mniejsze 
zaufanie osadników wobec głównej partii prawicowej i przeniesienie głosów na 
ugrupowanie Bennetta.

Z jednej strony, ukazuje to, że we współczesnym społeczeństwie Izraela dalej 
istnieje zapotrzebowanie na partie opierające się na osadnikach oraz postulatach 
przez nich wnoszonych. Z drugiej natomiast, daje to obraz jak silną i wpływową 
grupą są Żydzi zamieszkujący Zachodni Brzeg. Wyniki Bennetta z 2015 r. wska-
zują na ugruntowanie pozycji partii wśród religijnych syjonistów, uznanie jej za 
swojego reprezentanta do parlamentu.

Mobilizację osadników obrazuje również ilość posłów, która znalazła się 
w Knesecie z obszaru Judei i Samarii. Jak już wcześniej zostało wspomniane, we-
dług obliczeń portalu Israel Data, Ha-bajt ha-jehudi ze wszystkich 8 posiadanych 
parlamentarzystów 5 wprowadził z Zachodniego Brzegu Jordanu. Dla przykładu 
Likud (na 30 mandatów ogółem) zyskał 4, Israel Beitenu (6 mandatów) tylko 1. 
Żadne inne ugrupowanie nie otrzymało mandatu od osadników26. Przedstawione 
rezultaty wyraźnie wskazują, że to programy prawicowe, skrajnie nacjonalistycz-
ne, ksenofobiczne i religijne mogą liczyć się z poparciem Żydów zamieszkują-
cych Zachodni Brzeg. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na fakt, iż wymienione 
trzy partie oraz część partii ortodoksyjnych wspomnianych w artykule, posiadają 

Gazy. W jej programie pojawiały się radykalne postulaty narodowo-religijne. Partia ta regu-
larnie wchodziła do parlamentu i wchodziła w skład koalicji. 

25 E. Lewin, The 2013 Israeli elections and historic recurrences, „Israel Affairs” 2015, t. 21, nr 2, 
s. 298-301.

26 Members of the 20th Knesset: Mapped Out, http://www.israeldata.org/mks-mapped-out (3 XI 
2016).
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niechętny lub też konfrontacyjny stosunek wobec Palestyńczyków i ich postu-
latów dotyczących utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego27. Stan ten 
dowodzi, że narodowo-religijni osadnicy dążą do ustanowienia ekskluzywnego 
charakteru Izraela, jako państwa żydowskiego. Jednocześnie głosują oni na par-
tie, które swoją polityką doprowadzają do marginalizacji lub wykluczania Pale-
styńczyków z życia politycznego, ekonomicznego, kulturalnego i społecznego. 
Co więcej, mandaty na Zachodnim Brzegu zdobywają ugrupowania akceptujące 
żydowską obecność na tym terenie, wspierają ją i dążą do jej utrzymania, a nawet 
zwiększenia.

Daje to obraz wyborcy, który skupia się w swoim wyborze na aspektach kul-
turowo-ustrojowych państwa, włączając się w tę część społeczeństwa izraelskie-
go, która wpisuje się w koncepcje gettoizacji i kulturkampfu kulturowego Uriego 
Hupperta. Z kolei Israel Shahak i Norton Mezvinsky podkreślają, że proosadnicze 
partie odziedziczyły po Mafdalu i Gusz Emunim wybiórcze podejście do zasad 
demokratycznych. Tolerują je tak długo, jak długo służą one ich interesowi i in-
teresowi Żydów28.

Zakończenie

Powyższa analiza wyników wyborczych z lat 2013 i 2015 potwierdza tezę, iż ży-
dowscy osadnicy na Zachodnim Brzegu Jordanu wspierają partie prawicowe i re-
ligijne, które w swych programach zawierają radykalne, nacjonalistyczne postu-
laty. W przypadku opisanego w artykule Likudu nie można stwierdzić, że jest to 
formacja skrajnie radykalna. Jednak jej zwycięstwa zapewniały utworzenie koali-
cji rządzących, w skład których, w latach 2013 i 2015, weszły partie ortodoksyjne, 
nacjonalistyczne i narodowo-religijne. Można też posłużyć się modelem Orena 
Yiftachela i uznać, że wygrana Likudu wzmacnia partie bloku kolonialnego, a tak-
że etnokratycznego. Analizowane w artykule przypadki pokazują także powrót na 
scenę polityczną ugrupowania bazującego na elektoracie osadniczym. Jest on na 
tyle silny, że potrafi zapewnić Naftalemu Bennettowi wprowadzenie takiej liczby 
posłów do parlamentu, która jest w stanie liczyć się w rozmowach koalicyjnych. 
Przypadek Ha-bajt ha-jehudi potwierdza zapotrzebowanie na partię odwołującą 
się do sprawdzonych postulatów Mafdalu, przekonań, iż Zachodni Brzeg jest nie-
odłączną częścią Izraela. Tak mocna pozycja religijnej prawicy w Judei i Samarii 
zapewnia byt jej postulatom w izraelskiej debacie politycznej oraz umacnia prze-
szkodę dla procesu pokojowego, jaką jest osadnictwo żydowskie.
27 Na temat stosunku partii religijnych do Palestyńczyków zob.: M. Szydzisz, Religijne partie 

w Izraelu i ich wizja relacji z Palestyńczykami, „Wschodnioznastwo” 2015.
28 U. Huppert, Izrael w cieniu fundamentalizmów, Warszawa 2007, s. 101, 177; I. Shahak, N. Me-

zvinsky, Jewish Fundamentalism in Israel, London-Sterling 1999, s. 83.
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Summary

Paweł Pokrzywiński

Israeli parliamentary elections in years 2013, 2015  
and votes of Jewish settlers in the West Bank

Authorities to analyze votes of Jewish settlers in the West Bank in case of 2013 and 
2015 elections in Israel. They became strong and influential group in Israeli socie-
ty during its history. Oslo Accords weakened settler movement but last few years 
showed that this group becomes stronger. Results of analyzed elections realized 
settler political potential. They can elect about 5 Members of Knesset. In Israe-
li realities that number decides about stability of future government. Described 
outcomes also shows settlers’ support for radical right-wing and national-reli-
gious parties. The strongest among them is The Jewish Home of Naftali Bennett. 
He appeals to the tradition of National-Religious Party which supported settlers 
and ideology of Greater Israel. It shows how radicalism and intolerance become 
popular among Jews who live in the West Bank. It also realizes how strong are 
still radical religious Zionism in Israeli society and views against Palestinians. 
Stronger settlers and national-religious parties ensure right-wing Knesset, ideas 
of Israel as only Jewish State and another obstacle for peace process.
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