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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig zíonismi sem þjóðernishyggja (e. Nationalism) 

hefur áhrif á utanríkisstefnu Ísrael. Fjallað er um hvernig þjóðernishyggja notast við 

trúarbrögð til að styrkja umgjörð sína og þá út frá því hvernig zíonismi notast við gyðingdóm 

í hugmyndafræði sinni, en farið er náið út í hvernig zíonismin velur þá þætti úr gyðingdóm 

sem hentar hugmyndafræði og hugsjón þeirra. Sagt verður frá einni af aðaláherslu zíonisma 

sem er að fá að snúa aftur til fyrirheitna landsins, að gyðingar fái sitt eigið land. Í ritgerðinni 

er fjallað um aðdraganda að stofnun Ísrael ríki, sem á að vera hið fyrirheitna land gyðinga 

samkvæmt zíonisma, og hvernig zíonismi byggir ríkið upp. Einnig er fjallað um hvernig 

zíonismi hafði áhrif á stjórnun ríkisins, hugsjón og utanríkisstefnu þess. En utanríkisstefna 

þess er byggð á hugsjónum zíonisma um Ísrael sem ríki gyðinga. Niðurstaða ritgerðarinnar er 

sú að zíonismi hafi sterk áhrif á byggingu ríkisins og sé innvinklað í utanríkisstefnu Ísrael sem 

þjóðernishyggja gyðinga.   
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1. Inngangur 

Ísrael sem ríki er ungt en stofnun þess á sér langan aðdraganda. Ríkið var hugarfóstur 

zíonisma sem þjóðarheimili gyðinga og notuðust þeir við landsvæði Palestínu sem hið 

fyrirheitna land.  

 Zíonismi er hugmyndafræði sem byggir á gyðingadóm og er þjóðernishyggja gyðinga, 

þótt að allir gyðingar aðhyllast ekki að þessari hugmyndafræði. Margir gyðingar eru ósáttir 

við hvernig zíonismi aðlagar sínar hefðir sem og gildi að trúarlegum hugsjónum gyðinga. 

Fylgjendur zíonisma skiptist upp í hópa, þeir sem eru trúarlegir og þeir sem eru veraldlegir. 

Hugmyndafræði zíonismi er því margbreytileg og túlkuð á mismunandi hátt. Í þessari ritgerð 

er fjallað um gyðingdóm til þess að sýna fram á hvernig þjóðernishyggja, zíonismi, og 

trúarleg einkenni eru notuð saman til þess að ná til sem flestra og styrkja umgjörð 

þjóðernishyggjunar.   

Ísrael var byggt í sýn zíonisma og hefur það haft áhrif á mörg svið innan ríkisins, sem 

dæmi þá var hreyfing zíonisma byrjuð að stuðla að innflutningi gyðinga til Palestínu fyrir 

stofnun Ísrael. Þrátt fyrir það voru ekki allir fylgjandi stofnun ríki Ísrael en fyrir utan Araba að 

þá voru margir gyðingar andstæðir stofnun ríkisins. Þeir sjá að guð einn getur gefið þeim hið 

fyrirheitna land, en ekki mannkynið. Hluti af því sem gerði Ísrael ríki að raunveruleika var að 

zíonismi sótti stuðning til stórveldanna þar sem gyðingar þurftu skjól frá þeim ofsóknum sem 

þeir urðu fyrir í Evrópu. Fjallað verður um stofnun Ísraels ríki, og einnig um landsvæði 

Palestínu, zíonisma sem og þjóðernishreyfingu og hvernig sú hreyfing vann að því að sjá ríkið 

verða að veruleika. 

 Utanríkisstefna Ísrael er mikilvægur þáttur  fyrir Ísrael til að sýna mátt sinn og megin 

gagnvart öðrum ríkjum. Stefnan segir til um hvernig ríkið lítur á sig og þá sem sað koma að 

því. Fjallað verður um hugmyndafræðina á bak við utanríkisstefnuna, hvernig gyðingdómur 

hefur áhrif á stefnuna, landnemabyggðina sem er notuð fyrir öryggisventil og hvernig 

mismunandi áhrifamenn á ísraelskum stjórnmálavettvangi líta á öryggi ríkisins. 

Markmið þessara ritgerðar er að greina zíonisma sem þjóðernishyggju í utanríkisstefnu 

ríkisins, þá helst hvernig zíonismi notast við gyðingdóm til þess að ná markmiðum sínum til 

að stofna ríki gyðinga og hvernig zíonismi hafði áhrif á utanríkisstefnu Ísrael.  
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2. Kenningarleg nálgun 

2.1 Þjóðernishyggja 

Þjóðernishyggja (e. nationalism) á uppruna sinn að rekja til Evrópu og þróaðist þar í byrjun 

tuttugustu aldar. Þjóðernishyggja hefur mikil áhrif á ríki en það eru tvær hliðar á 

þjóðernishyggju rétt eins og á ríki. Hliðin sem beinist að samfélaginu ásamt lögmæti 

yfirvaldsins og hliðin út á við sem beinist að óvinum en einnig samvinna við bandamenn 

ríkisins.
1
 

Það getur reynst erfitt að skilgreina hvað þjóð er. Helsta skilgreiningin er sú að þjóð er 

samfélag sem á sameiginlega sögu, aðgreinda menningu, og meðlimir hennar fylgja sömu 

lögum og gildum ásamt því að samfélagið hefur búsetu á jörð sem það álítur sem ættjörð 

sína.
2
 Þjóð sem pólitísk eining er afbrigði nútímans þótt að menningar og ólíkir þjóðflokkar 

hafa ávallt verið til. Samkvæmt þjóðernishyggju eru þjóðir samfélög sem eiga rétt á að hafa 

sjálfsákvörðunarrétt og allir einstaklingar sem tilheyra frábrugðnu samfélagi eru á landsvæði 

sem tilheyrir þeim. Þjóðernissinnar fullyrða þó oft að þeirra eigin þjóð hafi ávallt verið til en 

lögmæti þjóðar þeirra tengja þeir við menningarleg einkenni eins og sögu.
3
 

Mikilvægt er að skipta einkennum í tvö stig, sameiginleg einkenni og einstaklings 

einkenni. Til eru mörg sameiginleg einkenni sem eru menningarlegir þættir eins og 

þjóðflokkar og trúarflokkar. Síðan eru til sameiginleg einkenni eins og héruð og stéttir sem 

hægt er að leysa upp þegar þau hafa náð sínu markmiði. Menningarlegir þættir eru varanlegri 

því að hefðir, gildi og minningar eru atriði sem auðvelt er að byggja á og erfitt er að rjúfa. 

Mikilvægt er því að skilgreina þjóðareinkenni í tvo hluta. Fyrri hlutinn skilgreinir 

menningarlegt samhengi þjóðarinnar og breytingu þess á heildina á meðan seinni hlutinn 

einblínir á samband einstaklings við heildina. Samfélög geta breyst og menningareinkenni 

þróast eða jafnvel endað. Því eru oft hlutar, af til dæmis hefðum, gildum eða sameiginlegum 

minningum, endurtúlkaðir sem er arfur þjóða. Þetta ferli endurbyggir ýmis menningarleg 

einkenni þjóðar með því að breyta þeim einkennum sem þegar eru til.
4
  

                                                      

1 
Fred Halliday, The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology, (Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 2005), 200. 

2 
Anthony D. Smith, Nationalism, (Malden: Polity Press, 2010), 13. 

3
 Halliday, 2005, 199-200. 

4 
Smith,  2010, 21-22. 
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Mikilvægt er að hafa í huga að erfitt er að gera greinarmun á þjóð og þjóðernissinnum því að 

þjóð þarf ekki að vera til þrátt fyrir þjóðernishyggju ákveðins hóps. Í mörgum aðstæðum á 

það við minnihlutahóp þjóðernissinna sem er með einhvers konar hugmynd af því hvað 

fyrirbærið þjóð er og sækist eftir því að mynda þjóð ásamt því að mynda þjóðareinkenni með 

menningu og samfélagi. Önnur pólitísk hugmyndafræði gleyma oft mikilvægi 

menningareinkenna á meðan þau eru í hávegum höfð í þjóðernishyggjunni þó á mismunandi 

stigum en hugsjónunum er ekki gleymt og hvaða merkingu þjóð hefur fyrir þjóðernissinnana.
5
 

Eins þarf að hafa í huga að kröfur þjóðernissinna eru ekki alltaf raunhæfar, kröfur þeirra eru 

oft að þeirra þjóð sé æðri en aðrar, að þau eiga rétt á stærra landsvæði eða hafa orðið fyrir 

samsæri eða kúgun.
6
 

 Það sem gerir þjóðernishyggju ólíka öðrum pólitískum hugmyndafræðum er að hún er 

byggð á gildum sem er byggð, ekki einungis á menningu, heldur einnig mismunandi 

trúarbrögðum. Þjóðernishyggja er þó mikið gagnrýnd þar sem bæði hugmyndir hennar og 

skoðanir eru frekar einskorðaðar þegar kemur að samfélagi og stjórnmálum. Hún er heldur 

ekki með neinum föstum hugtökum, það er hægt að skipta út hugtökum fyrir önnur og því 

erfitt að koma með einhverja rökfræði ef að engin hugmyndakjarni er sem nær yfir öll form 

þessarar hugmyndafræði. Þar sem kjarninn er frekar óljós og ýmsum hugtökum bætt við, sem 

oft eiga einungis við ákveðið þjóðarsamfélag, er sagt að þjóðernishyggja taki oft að sér 

hugmyndafræði annars staðar að og beiti þeim hugmyndum og stefnum sem ætlunarverki 

þjóðernishyggjunnar.
7
  

2.1.1 Þjóðernishyggja og trúarbrögð 

Hægt er að setja upp kynþátt og þjóðernishyggju sem grunneiningar þegar kemur að bæði 

félags- og menningareinkennum. Fólk notar þau til að einkenna sig og aðra, hvort sem það er 

til að finna samkennd eða greina sig frá öðrum ásamt því um leið að einkenna sig með 

ákveðnum málefnum, gjörðum eða jafnvel vandamálum.
8
 Menningareinkenni eru ekki eins 

breytanleg og ekki hægt að semja um þau, þessi einkenni segja öðrum hvað þú ert en þegar 

kemur að hinum mismunandi hugmyndafræðum þá velur þú með hverjum þú stendur. Flest 

trúarbrögð, aftur á móti, útiloka hvor önnur og greina mun skýrar á milli hópa en kynþættir 

                                                      
5 
Smith,  2010, 10. 

6
 Halliday, 2005, 202. 

7 
Smith,  2010, 27. 

8 
Roger Brubaker, “Religion and nationalism: four approaches,” Nations & Nationalism 18, no. 1 (2012): 4. 
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gera. Þú getur verið af tveimur þjóðarbrotum en ekki iðkandi tveggja trúarbragða.
9
  Þar sem 

þróun hefur átt sér stað í þjóðfélagsbreytingum og hagkerfi verið nútímavædd hafa mörg 

svæðisbundin einkenni verið fjarlægð frá einstaklingum ásamt því að veikja tengsl 

einstaklinga við þjóðríki sem einkenni. Trúarbrögð hafa þá komið í stað annarra einkenna en 

margar hreyfingar eru sagðar bókstafstrúa (e. fundamentalist). Trúarbrögð veita grunn sem 

hafa engin landamæri og sameina siðmenningar með einkennum sínum og skuldbindingu 

fólks.
10

 Carlton Hayes segir að þjóðernishyggja sé tilfinning sem er bæði djúp og hrífandi og 

um leið trúarleg. Hún tryggir trú á hátíðlegar venjur eins og fána, utanaðliggjandi vald og 

siðvenjur. Munurinn á trúarbrögðum og þjóðernishyggju er þó að þjóðernishyggjan snýst ekki 

einungis um að búa til einingu heldur að enduruppgötva gildi eins og að vera hin útvalda 

þjóð.
11

 Hægt er að færa rök fyrir því að þjóðernishyggja sé skyld pólitískri trú ef marka er 

skilgreiningar Durkheim á trúarbrögðum. Hann skilgreinir trúarbrögð sem kerfi samsett af 

skoðunum og siðum skylt heilögum hlutum sem sameinast síðan í eitt siðferðislegt samfélag 

sem er kirkjan. Út frá þessari skilgreiningu er hægt sjá hvernig þjóðernishyggja kemur í stað 

trúarbragða ef litið er á þjóð sem einskonar heilagt samfélag borgara, þjóðir líta einnig oft á 

sig sem hina útvöldu þjóð sem á sér sérstaka sögu og örlög.
12

  

2.2 Bókstafstrú 

Bókstafstrú (e. fundamentalism) sem hugtak hefur verið notað til að lýsa frekar breiðum 

vettvangi fyrirbæra. Hugtakið er skilgreint sem djúp og alger binding við trúarbrögð, það felur 

einnig í sér að snúa til svokallaðra grunngilda sem eiga ekki endilega við í bæði nútíma 

félags- og stjórnmálalífi. Upphaflega var hugtakið notað af mótmælendatrúarhópum í 

Bandaríkjunum á fyrri hluta tuttugustu aldar til þess að gera betur grein fyrir einkenni 

trúarlegrar skuldbindingar þeirra. Í dag er hugtakið um bókstafstrú notað til þess að lýsa fleiri 

nútíma trúarhreyfingum eins og hindúum, gyðingum og múslimum.
13

 Hugmyndafræði 

bókstafstrúar byggist venjulega á þeirri skoðun að það er eitt svokallað sett af trúarlegri 

kennslu sem inniheldur sjálfsagðan sannleika um mannkynið og guðseðli. Þessi sannleikur á 

að vega upp á móti því illa sem þarf að sigra en um leið á hollusta við hefðir að fylgja staðfast 

                                                      
9 
Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations,” Foreign Affairs 73, no. 3:  (1993), 27. 

10 
Huntington, “The Clash of Civilizations,” 26. 

11
Brubaker, “Religion and nationalism: four approaches,” 3. 

12 
Smith,  2010, 38. 

13 
Shai Bermanis, Daphna Canetti-Nisim og Ami Pedahzur,  „Religious fundamentalism and the extreme right-

wing camp in Israel,” Patterns of Prejudice 38, no. 2 (2004): 162-163. 
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eftir. Þegar þessari hugmyndafræði er fylgt eftir eiga fylgjendur að eiga í sérstöku sambandi 

við guð sinn. Það getur verið erfitt að segja að allir bókstafstrúa séu eins þar sem notkun á 

hugtakinu á frekar við að þeir eiga ákveðin sameiginleg einkenni sem sameiginlega búa til 

ákveðna nálgun á landfræðilega pólitískt mikilvægi aðgerðastefnu á núverandi tímum.
14

 

Það sem tengir helst bókstafstrúa við stjórnmálafræði er þegar hugmyndafræðin 

umbreytist frá upphaflegu ástandi, eða ásigkomulagi, sem iðkun á trú sinni yfir í flókið 

pólitísk hugmyndafræði sem myndast sem stjórnmálahreyfing.
15

 Aðferðafræði bókstafstrúa 

byggist fyrst og fremst á að búa til varnarstöðu sem teygir síðan anga sína yfir borgaralegt 

samfélag í von um að ná ákveðinni forystu, til dæmis til þess að breyta þjóðareinkenni og búa 

því til bókstafstrúarhreyfingu með þjóðarafstöðu.
16

 Bókstafstrúarhópar velja einnig túlkanir 

og málefni sem þeim þykir hvað mikilvægust, eins og landsvæði hjá bókstafstrúa gyðingum, á 

frekar nýjungagjarnan hátt. Það er fyrst og fremst oftast gert sem partur af pólitísku markmiði 

frekar en nákvæm túlkun á trúarlegri hefð. Nauðsynlegt er því þegar við lítum á samtök og 

gjörðir þeirra að skoða hugmyndafræðina sem leiðtogar og fræðingar þeirra setja fram frekar 

en trúarlegar hefðir eða handrit þeirra. Það er mikilvægt að líta á hlutverk pólitískra 

frumkvöðla þeirra og hvernig þeir aðlaga ekki einungis gildi heldur einnig markmið þeirra að 

því samfélagi sem þeir eru að reyna hafa áhrif á.
17

 Saga gyðinga, minningar þeirra, tákn, 

hefðir samfélagsins, fólksflutningar þeirra og landsvæði sem þeim var heitið eru þættir sem 

leiddu til þess að gyðingum hefur ávallt fundist vera ákveðinn kjarni meðal þeirra og hefur trú 

þeirra því haft mótandi áhrif. Þeim líður eins og þau hafa sameiginleg örlög og standa 

pólitískt saman vegna trúar þeirra á landi þeirra.
18

 

 

2.3 Zíonismi 

Zíonismi (e. zionism) sem þjóðernishyggja á uppruna sinn að rekja til Evrópu, ástæðan fyrir 

myndun hennar er raunir gyðinga í Evrópu. Zíonismi er ekki einungis með menningarleg og 

pólitísk einkenni heldur einnig trúarleg, en hugmyndafræðin byggist á ákveðnum formum 

                                                      
14

 Bermanis, Canetti-Nisim og Pedahzur, „Religious fundamentalism and the extreme right-wing camp in Israel,” 

162-163. 

15 
Bermanis, Canetti-Nisim og Pedahzur, „Religious fundamentalism and the extreme right-wing camp in Israel,” 

164. 

16
 Luca Ozzano, “A Political Science Perspective on Religious Fundamentalism” Totalitarian Movements & 

Political Religions 10, no. 3/4 (2009), 345. 

17 
Ozzano, “A Political Science Perspective on Religious Fundamentalism,” 352. 

18 
Smith,  2010, 118. 
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sameiginlegra einkenna gyðinga. Upphaflega vonuðust meðlimir hreyfingar zíonisma, 

zíonistar, til þess að þessi hugmyndafræði myndi standa fyrir alla gyðinga en ekki allir 

gyðingar líta á sig sem zíonista, eða líta á þessa hugmyndafræði sem hið endanlega svar fyrir 

gyðingdóm. Vegur zíonisma var því ekki auðveldur í byrjun. Þeir mættu mótstöðu hjá 

strangtrúuðum gyðingum sem höfðu meðal annars áhyggjur af þessari smölun gyðinga saman 

í land feðranna (e. Eretz Israel), sem átti að endurlífga en um leið að vernda siði og skoðanir 

þeirra. Strangtrúuðu gyðingarnir höfðu meiri áhyggjur af trúarlegri frelsun gyðinga en 

sameiginlegum þjóðlegum einkennum, kúgun og ofsóknum þeirra.
19

 Þótt ekki allir gyðingar 

líta á sig sem zíonista þá voru samtök zíonista eftir fyrri heimstyrjöldina viðurkennd af 

Þjóðarbandalaginu (e. League of Nations) sem einu fulltrúar gyðinga í þeim málefnum sem 

við komu Palestínu.
20

  

Styrkleikinn við að blanda trúarbrögðum við þjóðernishyggju er að þjóðin myndast þá af 

öllum þeim sem aðhyllast tiltekna trú og einungis af þeim. Þjóðernishyggja gyðinga er hugsuð 

út frá því, ekki þar með talið að trúin sé kjarninn heldur sér hún fyrir táknum og merkjum 

ásamt fleiru sem hafa þýðingu fyrir þjóðina. Oft er einnig notað að þjóðin sé blessuð af guði 

og hlutverk hennar sé að vera fulltrúi guðs á þessari jörðu.
21

 Þá er þjóðernishyggjan orðin 

meira trúarlegs eðlis þar sem gyðingar nota siðareglur trúarinnar bæði þegar kemur að 

einkalífi og samfélaginu sem þjóð.
22 

 

Eins og kemur fram hér að ofan þá getur þjóðernishyggja verið staðgengill fyrir pólitísk 

trúarbrögð. Þá er notast við ímynd hinnar útvöldu þjóðar sem á sér einstaka sögu og örlög en 

fylgir því oft veraldlegur leiðtogi sem er hliðhollur skoðunum trúarinnar.
23

 Pólitísk trúarbrögð 

er ein hlið í veraldlegri þjóðernishyggju en notast er við gildi hennar og sagnarminni til þess 

að útskýra af hverju þau eru björgun á skeiði rökhyggjunnar. Ef byggt er á samfélagi sem á 

landsvæði sitt, með sína eigin sögu og örlög, þá ertu kominn með vinsælasta og 

aðgengilegasta rammann fyrir pólitíska samstöðu. Þjóðernissinnar notast við trúarbrögðin, en 

velja úr þeim og aðlaga að sínum eigin pólitískum tilgangi. Notast þarf við fjóra þætti sem 

þarf að aðlaga og endurbyggja að nútíma þjóðerniseinkennum ef nota á pólitíska trú sem 

                                                      
19

 Gudrun Krämer. A History of Palestine: From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel, 

Graham Harman og Gudrun Krämer þýddu, (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2008), 102-103. 

20
 Aviva Halamish, “Zionist immigration policy put to the test,” Journal of Modern Jewish Studies 7, no. 2 

(2008), 121. 

21 
Brubaker, “Religion and nationalism: four approaches,” 10. 

22 
Brubaker, “Religion and nationalism: four approaches,” 13. 

23 
Smith,  2010, 38. 
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trúarbrögð fólksins: trú á að þjóðin sé hin útvalda, er bundin við heilagt landsvæði sem 

forfeður þeirra áttu, sameiginlegt sagnaminni og þeir sem fórnuðu sér fyrir þjóðina og örlög 

þeirra.
24

 Hægt er að greina fjögur aðalmarkmið í zíonisma til að gera gyðingdóm veraldlegri, 

að flytja gyðinga frá heimalandi sínu yfir til Palestínu, þróa nýja þjóðartungu sem er byggð á 

trúarlegri hebresku, breyta þverþjóðlegu einkenni gyðinga í þjóðareinkenni og fá stjórn yfir 

Palestínu með afli ef þess þarf.
25

  

Einnig eru oft, í hugmyndafræði þjóðernissinna, endurteknir þættir sem eru rangtúlkaðir 

og jafnvel blekking þegar kemur að samtökum bókstafstrúa. Þeir eru í raun nútímahreyfingar 

sem velja og breyta því sem þeir vilja frá fortíðinni til þess að þjóna tilgangi sínum. Ef 

þjóðernishyggja Ísraela er notuð þá eru hefðir gyðinga með tvö aðalmerki trúar og 

menningarlegt samhengi, það er sjö arma ljósastika sem er tákn gyðingdóms og sexhyrnda 

stjarna Davíðs sem er einnig þekkt sem skjöldur Davíðs. Ljósastikan er fornt tákn sem á sögu 

sína að rekja til annarrar aldar eftir krist. Stjarna Davíðs á enga sögu að rekja þar sem hún er 

nútímalega uppfinning. Sexhyrnda stjarnan er aftur á móti notuð af múslimum, kristnum og 

gyðingum sem táknræn eining tilverunnar. Það var Theodor Herzl, árið 1896, sem staðhæfði 

að stjarnan væri táknræn fyrir gyðinga sem stjarna Davíðs.
26

 Trúarbrögð geta, eins og sýnt er 

fyrir ofan, því verið notuð sem ákveðið framlag til ekki einungis uppruna heldur einnig 

þróunar þjóðernishyggju með trúartákn og sögu þess.
27

 Önnur samtenging trúarbragða og 

þjóðarmarka er þegar þjóð er séð sem eining fólks sem tilheyrir ákveðnum trúarbrögðum og 

er þjóðernishyggja gyðinga sterkt dæmi um það.
28

 Þjóðernishyggja dreifist þó best ef notast er 

við efahyggju (e. scepticism). Þá er ekki verið að tala um að það þurfi að nota hana á kostnað 

trúarbragða heldur notast efahyggjan við bæði gjörðir og hefðir trúarstofnana til þess að 

mynda þau einkenni nútíma þjóðernishyggju eins og félagslega ímyndun og pólitískt lögmæti 

hennar. Trúarbrögð eru því góður grunnur sem hægt er að byggja á og nota efahyggju til að 

gera þjóðernishyggju útbreiddari sem pólitískra röksemdarfærslu.
29

  

 

 

                                                      
24 

Smith,  2010, 155-156.  

25
 Yakov M. Rabkin, "Judaism: The Search for Peace in the Holy Land," Holy Land Studies: A Multidisciplinary 

Journal (Edinburgh University Press) 10, no. 2 (2011), 145-146. 

26
 Halliday, 2005, 212-213. 

27 
Brubaker, “Religion and nationalism: four approaches,” 6. 

28 
Brubaker, “Religion and nationalism: four approaches,” 9. 

29 
Brubaker, “Religion and nationalism: four approaches,” 16. 
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3. Sögulegt yfirlit – myndun ríkis gyðinga 

3.1 Landsvæði Palestínu 

Árið 1917 byrjuðu bresk yfirvöld að stjórna Palestínu sem hernaðarlegt vald yfir hernumda 

svæðinu.
30

 Þeir fengu þetta umboð í gegnum Þjóðbandalagið til þess að vernda svæðin því að 

talið var að fólkið sem bjó þar gæti ekki séð um sig sjálft í hinum nútímaheimi og því þurfti 

að treysta á þróaðri þjóðir til þess að stjórna þeim. Arabískir íbúar eftir fall Ottómansveldisins 

féllu einmitt undir þann hóp sem ættu að geta fengið sjálfstæði undir leiðsögn evrópskra 

valda. Palestína var þó undanskilin.
31

 Í þeim löndum þar sem Bretar voru með umboð var 

ávallt markmiðið að vinna að sjálfstæði landsins innan ákveðinna tímamarka en þegar kom að 

Palestínu voru engin fyrirmæli um að vinna að því. Í staðinn virtist umboðið að Palestínu 

verða samloðið óskum zíonista. Balfour yfirlýsingin var þá notuð til þess að vinna að því að 

gera svæðið að þjóðarheimili gyðinga, það kom þó ekki að óvart því að hreyfing zíonista 

hafði verið hluti af ferlinu að gerð yfirlýsingarinnar. Breska ríkisstjórnin fékk á sig harða 

gagnrýni fyrir að láta undan óskum zíonista, frá bæði utanríkis- og hernaðarþjónustu Breta. 

Þrátt fyrir þær raddir var yfirlýsingin og breytingar hennar staðfestar.
32

  

Bretar litu svo á að Arabar sem búsettir voru í Palestínu ættu ekki tilkall til svæðisins 

miðað við gyðinga sem voru með sínar hefðir. Balfour sjálfur tók það fram að gyðingar ættu 

sögulega kröfu til þess að eiga heima á landinu ef hægt væri að gefa þeim landsvæðið án þess 

að hreyfa við þeim sem voru þegar búsettir þar eða kúga þá.
33

 Í júní árið 1922 kom Hvíta 

Pappír (e. White Paper) yfirlýsingin sem var yfirlýsing Breta um þeirra stuðning við zíonisma. 

Yfirlýsingin var einnig þingbundið loforð um að ekki yrði breytt um stefnu.
34

 Chaim 

Weizman sem var zíonisti náði á fundi í Zürich árið 1929 að stofna Umboð gyðinga (e. 

Jewish Agency) fyrir Palestínu sem var með höfuðstöðvar í Jerúsalem, það var þá í fyrsta 

skipti þar sem þeir sem voru ekki zíonistar fengu jafnt umboð og zíonistar. Stofnun þessa 

umboðs hafði alþjóðlegt mikilvægi þar sem samtökin sáu sig ekki einungis vera fulltrúa 

                                                      
30

 M.E. Yapp, The Near East since the First World War (London: Longman, 1991), 123. 

31
 Krämer,  2008, 164-165. 

32
 Yapp, 1991, 124. 

33
 Krämer,  2008, 167. 

34
 Yapp, 1991, 127. 
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zíonista heldur allra gyðinga. Árið 1928, 1. janúar, var Knesset Ísrael, sem voru opinberir 

fulltrúar gyðinga í Palestínu, opinberlega stofnað.
35

  

Þrátt fyrir að Bretar voru í Palestínu til að hafa yfirumsjón með svæðinu þá komu, eins 

og er sagt hér fyrir ofan, stjórnmálin fljótt upp. Komnar voru kröfur og pólitísk þróun í 

nokkrum málefnum hvað varðar innflutning gyðinga og kaup þeirra á landi og síðan pólitíska 

þátttöku og sjálfsákvörðunarrétt. Þar sem það voru ólíkar kröfur og væntingar þá misstu 

Bretar fljótt trúverðugleika sinn. Margir gyðingar litu svo á að þær ákvarðanir sem voru 

teknar væru meira í hag Araba og gæti jafnvel verið gegn gyðingum eða zíonistum. Gyðingar 

voru sérstaklega reiðir þegar herliði gyðinga var bannað að verja stofnanir gyðinga og 

eignarhlut þeirra. Gyðingar fundust þeir vera sviknir af Bretum og þá sérstaklega zíonistar 

sem höfðu fengið að vera með í ákvörðunarferlinu hjá Bretum. Þeir héldu að um leið og 

Bretar myndu koma til Palestínu að þeir myndu fá sjálfstjórn.
36

 Zíonistum fannst þeir standa 

jafnfætis Bretum og þeir þurftu að koma með siðmenninguna til Palestínu til þess að búa til 

nýlendu sem væri meira meðfram vestrænum línum. Þar sem þeir litu svo á að þeir deildu 

umboðinu með Bretum þá gerðu þeir endalausar kröfur, gagnrýndu og heimtuðu af Bretum.
37

 

Í maí árið 1942 hélt Chaim Weizmen ráðstefnu zíonista í New York þar sem tilgangurinn með 

ráðstefnunni var að krefjast um að Palestína yrði að ríki gyðinga en ekki ríki innan Palestínu. 

Leiðtogar zíonisma kröfðust þess að flóttamönnum gyðinga yrði vísað til Palestínu til þess að 

þeir gætu eignast öruggt skjól.
38

 

 Árið 1947 ákváðu Bretar að draga sig út og setja ábyrgðina á Sameinuðu þjóðirnar.
39

 

Árið 1948 ákváðu Sameinuðu þjóðirnar að skipta landsvæðinu í tvennt
40

 en þá braust út 

alþjóðlegt stríð frá maí 1948 til janúar 1949 á milli Ísraels, sem var þá nýstofnað ríki, og ríki í 

forsvari fyrir Arabaríkin, Sýrland, Trans-Jórdanía, Egyptaland, Líbanon og Írak. Stríðið var 

þó sundurslitið vegna sáttargerðar þar sem Sameinuðu þjóðirnar (e. United Nations) reyndu að 

mynda einhvers konar samkomulag.
41

 Stríðinu lauk með vopnahléi allra ríkja en ekki 

friðarsáttmála sem leiddi til þess að breyta þurfti upphaflegu sáttargerð Sameinuðu þjóðanna 
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en hún hafði lagt til að ríki gyðinga væri með jafnmikinn fjölda gyðinga og Araba á meðan 

ríki Araba átti að vera einungis byggt af Aröbum, síðan átti að vera sér alþjóðlegt svæði. 

Vegna stríðsins þá hafði það svæði sem átti að vera undir ríki Araba og alþjóðlegt svæði 

skipst á milli Ísrael og Jórdaníu. Einnig hafði orðið veruleg breyting á fólksfjölda en fjöldi 

Araba hafði flúið svæðið eftir fjöldamorðin í Deir Yassin 9. arpíl 1948 og brottrekstri af hálfu 

Ísraela. Í enda stríðs höfðu sjö hundruð þúsund Arabar flúið heimili sín sem voru núna á 

yfirráðasvæði gyðinga og var þeim ekki heimilt að snúa aftur. Þrá zíonista að eignast 

landsvæði sem væri hægt að kalla þeirra eigið, áhugi  Breta á svæðinu, og ósk um velferð 

þeirra íbúa sem voru bæði múslimar og kristnir átti að tryggja að hægt væri að mynda 

einhvers konar jafnvægi á skiptingu landsvæðisins en svo var ekki raunin. Bretar sáu sér ekki 

lengur hag í að eiga landsvæði í Palestínu og sáu svæðið sem byrði sem þeir þyrftu að losa sig 

við. Palestínu Arabar vildu ekki að zíonistar myndu fá ríkið þeirra og zíonistar vildu ekkert 

meira en að fá sitt langþráða ríki, á meðan sátu múslimar og kristnir úti í kuldanum.
42

 

3.2 Gyðingar 

Gyðingar voru án heimalands í tvö þúsund ár, það hafði áhrif á sameiginlega samvisku að 

bera þá hugmynd að einn daginn gætu þeir snúið aftur til sín heimalands. Tvístrun þeirra hafði 

mikil áhrif á gyðinga sögulega séð, fyrir þeim snérist útlegðin um að vera minnihlutahópur og 

án nokkurs valds. Þeir bera stöðuga tilfinningu um óöryggi vegna þess að þeir eru stimplaðir 

sem blórabögglar vegna hefða sinna, trúar og tungumáls, sem hefur leitt til ofbeldis og 

þjóðarmorðs.
43

 Hefðir og saga þeirra er þó eitt af þeim helstu öflum sem ýtir undir samheldni 

gyðinga í Ísrael. Það hefur ávallt verið mikið lagt upp úr einingu gyðinga í gegnum sögu 

þeirra og gefið til kynna að það gæti reynst hættulegt að tryggja ekki þá samheldni. Tvístrun 

gyðinga og að vera minnihlutahópur sem hefur orðið fyrir ofsóknum hefur lagt ennþá sterkari 

grunn fyrir einingu þeirra.
44

  

Fyrir marga gyðinga þá er Ísrael eina landið þar sem hægt væri að lifa sem gyðingur 

með því að lifa á þann hátt sem „halakha“, sem er safn af munnlegum þýðingum Biblíunnar 

segir til um og þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur að brjóta siðareglur sínar til þess að haga sér 
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eins og ætlast er til í því ríki sem þau búa í.
45

 Það eru þó margir trúaðir gyðingar sem tengja 

Ísraelsríki ekki við endurlausn því að land Ísraels getur ekki verið óháð Torah (e. lögmál 

gyðinga) og eru því á móti búsetu í Palestínu. Fyrir rétttrúnaðar gyðingahreyfingum þá er 

zíonismi villitrú sem brýtur á því loforði sem var gert við guð um að eignast ekki hið heilaga 

land með mannlegri áreynslu.
46

 Margir gyðingar höfnuðu hugmyndinni um ríki Ísraels en 

zíonismi hafði komið með nýjar túlkanir á gyðingdóm og réttlættu hugmynda um vopnaða 

baráttu.
47

 Þeir eru á móti þeirri sýn sem zíonismi setur á meðal annars hugtakið að vera 

gyðingur, innflutning til Heilaga landsins, samfélag gyðinga og notkun valds til þess að stofna 

ríki með pólitísku yfirráði. Þrátt fyrir afrek zíonisma og ríkið sem það stofnaði þá er ákveðin 

trúarleg andstæða. Margir sjá zíonisma sem málamiðlun bæði hefða og arfleifa gyðinga og að 

hugmyndir zíonisma um útlegð sé eitthvað landfræðilegt en ekki trúarlegt hugtak.
48

  

3.3 Þing og stjórnmálaflokkar 

Árið 1928, 1. janúar, var Knesset Ísrael, sem voru opinberir fulltrúar gyðinga í Palestínu, 

opinberlega stofnað.
49

 Knesset var í raun gamla Þjóðarráðið (e. National Council) og varð að 

þingi Ísraels, en allt landið var eitt kjördæmi og voru allir þeir stjórnmálaflokkar sem fengu 

eitt prósent atkvæða tryggt sæti á þingi. Ísraelska þingið, Knesset, sýndi fyrst og fremst 

ráðandi stöðu þeirra stjórnmálaflokka sem þeir fengu hjá samfélagi gyðinga. Það má flokka 

stjórnmálaflokkana í fjóra flokka en vinstri hliðin var undir Mapai sem breyttist árið 1968 í 

Verkamannaflokk Ísraels (e. Israel Labour Party), sem varð síðan að Verkamannasamstöðunni 

(e. Labour Alignment). Hægri hliðin samanstóð af Herut, sem var gamli 

Endurskoðunarflokkurinn (e. Revisionist party), og frjálslynda zíonista sem sameinuðust 

síðan við Herut árið 1964, en sá flokkur varð síðar fyrirmynd Likud sem var stofnaður árið 

1973.
50

 En í janúar árið 1930 þá var Mapai flokkurinn stofnaður til þess að hafa áhrif á 

verkamannaaflið í bæði svæðisbundnu og alþjóðlegum zíonista samtökum, síðar meir myndi 

flokkurinn verða einn stærsti gyðinga flokkurinn til þess að stjórna Ísrael.
51
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Vinstri flokkarnir höfðu alltaf átt öruggan helming sæta á þingi þangað til árið 1969, frá 

þeim kosningum þá var greinileg hnignun vinstra aflsins og hægra aflið virtist fá aukinn 

stuðning. Hægra aflið hafði alltaf fengið um fjórðung atkvæða á meðan afgangur deildist 

niður á trúarbragðahópana og aðra. Í kosningunum árið 1977 kom Likud fram sem sigurvegari 

og myndaði ríkisstjórn, talið er að það hafi verið vegna þess að hægri hliðin endurspeglaði  

betur skoðanir almennings.
52

 Frá árunum 1977 til ársins 1984 var Ísrael stjórnað af bandalagi 

sem var stjórnað af Likud en árið 1984 tapaði Likud ríkisstjórnin kosningunum sem varð til 

þess að örðuvísi samsteypustjórn varð til sem samanstóð af Likud og Verkamanna- 

samstöðunni. Þessir flokkar sáu báðir vandamál meðal minni flokkana sem voru að verða 

kröfuharðari og róttækari með auknum stuðningi sem var afleiðing af aukningu bókstafstrúa 

gyðinga.
53

 

Þegar kemur að Ísrael sem ríki og Ísrael sem landi þá var landsvæðið aldrei skilgreint. 

Árið 1947 ákváðu leiðtogar zíonista að samþykkja skiptingu en margir sáu, sérstaklega 

Endurskoðunarflokkurinn, sem svik á meðan zíonistar margir sáu það sem einungis byrjunina 

á þenslu ríkisins. Í stríðunum á árunum 1948 og 1967 eignuðust þeir afganginn af lögboðnu 

Palestínu og neituðu þeir að gefa nokkur landsvæði eftir. Trúarbragða stjórnmálaflokkar, 

Likud og aðrir hægri flokkar neituðu einnig að láta eftir nokkuð landsvæði.
54

 Undir stjórn 

Likud ríkisstjórnar myndaði Verkamannasamstaðan stefnu til þess að mynda búsetu gyðinga á 

Vesturbakkanum (e. West Bank) og af öryggisástæðum og stefnu um búsetu þá ákvað 

ríkisstjórnin að auka búsetuna. Sjálfstæðisbúsetusstefna var mynduð af bæði trúarlegum og 

veraldlegum zíonista hópum frá árinu 1968.
55

 Ísraelar voru ákveðnir að bæði Vesturbakkinn 

og Gaza ströndin yrði mótuð eftir þeirra hugmyndafræði og einungis þeirra. Þeir voru í harðri 

baráttu til þess að breyta hagfræði, pólitísku og landfræðilegum einkennum þess svæðis og 

gekk þeim vel að gera sýn sína að veruleika. Bæði ríkisstjórn og herskáir landnemar trúa að 

lög gyðinga ætlast til þess að Ísrael taki yfir þessi svæði til þess að Ísrael sem ríki myndi 

stækka, en þetta var allt gert til þess að stækka ríki gyðinga.
56

 Likud og Samtök hina 

rétttrúuðu (e. Gush Emunim) voru ekki fulltrúar allra Ísraela, þeir sem voru helst á móti 

landtöku Vesturbakkans og Gaza strandarinnar var Verkamannasamstaðan. Samkvæmt 
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Verkamannsamstöðunni þá myndi landtaka þessa svæða setja öryggi Ísrael ríki í meiri 

hættu.
57
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4. Zíonismi og  

4.1 Zíonismi 

Theodor Herzl er nefndur stofnandi zíonisma en hann fann hugtakið þó ekki upp. Hann 
 

stofnaði árið 1897 Heimssamtök Zíonista (e. World Zionist Organization) eða WZO á 

ráðstefnu sem bar heitið Fyrsta Ráðstefna Zíonista (e. First Zionist Congress) í Basel. 

Zíonismi sem hugtak var fyrst notað opinberlega af  Nathan Birnbaum, sem var rithöfundur, í 

byrjun 1890. Hann notaði hugtakið til þess að aðgreina stjórnmálahreyfingar frá þeim sem 

vildi setjast að í nafni hagsýnar, en hin ýmsu samtök gyðinga höfðu áhuga á að stofna 

nýlendu.
58

 Zíon vísar í hæðirnar sem Davíð konungur lét byggja Jerúsalem á. Trúarlega 

hugtakið er því á bak við staðsetningu en hún átti einnig vel við hugmyndafræði 

þjóðernishyggju um að umbreyta svæðinu í nútíma landeiningu. Gyðingar voru ekki öðruvísi 

en aðrar þjóðir samkvæmt Herzl og var því krafa um eigið landsvæði eðlileg, til dæmis til að 

svara þeim gyðingahatri sem var í Evrópu. Gyðingar sem þjóð ættu því rétt á svæði, ef 

einungis er litið út frá alþjóðlegu lögmáli.
59

 Herzl dó árið 1904 en rit hans Ríki gyðinga (e. 

The Jewish State) hafði dreift hugmynd um zíonisma til stærri hóps gyðinga sem leiddi til 

þess að grunnur zíonista var samræmdur. Vegna rits Herzl þá höfðu hundruðir svæðisbundna 

hópa sameinast undir samtök zíonista og voru haldnar reglulegar ráðstefnur, búin til varanleg 

framkvæmdarstjórn, banki og Þjóðarsjóður gyðinga (e. Jewish National fund). Ritið leiddi 

einnig til fjölgun gyðing í Palestínu.
60

 

Zíonismi hefur stundum verið kallaður „Afturkall til sögu“ (e. Return to History) en 

ástæðan fyrir því að zíonismi er kallaður þetta er vegna þess hvernig þeir eru í raun að snúa 

aftur í sögunni með miklum breytingum á sögulegt ímyndunarafl gyðinga á tuttugustu öld. 

Megináhersla er lögð á nútíma, þjóðernislega og zíonista sögulega ímyndun og hvernig því er 

beitt á lögmæta lífsreynslu. Það er einnig verið að vísa í útlegð gyðinga og hvernig zíonismi 

vinnur að því að fá réttlæti og að stjórnað sé eftir nútíma þjóðernissjónarmiðum. Þessi 

sjónarmið eru skilvirk í nútíma gyðingdómi sem staðreyndir zíonisma um landsvæðið Ísrael. 

Zíonismi er mjög róttæk hugsjón á útópíu gyðinga sem nota landsvæði í stað trúarbrögð, von 

og langanir. Þetta landsvæði sem zíonismi gefur mynd af er um leið mynd af sjálfstæðu ríki, 
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eða einungi fólks og lands. Ísrael er því holdgerving gyðinga og þeirra einu sönnu 

menningararfleið. Fyrir þjáningar sínar að þá er það eðlilegt að gyðingar fái að snúa aftur til 

síns lands, því varð Ísrael að útópíu zíonisma.
61

 Þrátt fyrir að hugmyndin um að snúa aftur til 

„síns lands“ sé eitt af aðalatriðum í zíonisma þá nota zíonistar einungis þann hluta af sögu 

gyðinga sem hentar hugmyndafræði zíonisma og markmiðum þess. Zíonistar taka til dæmis 

ekki tillit til ákveðna hliða sögu gyðinga því að það á ekki við þeirra hugmynd um 

heimkomuna
62

 

4.2 Zíonismi sem þjóðernishyggjahópur 

Zíonismi var í grunninn þjóðarfrelsishreyfing upp að fyrri hluta fimmta áratugsins og var það 

byggt af evrópskum gyðingum. Þetta voru grasrótarsamtök sem byggðu sig upp og samanstóð 

af fáum gyðingum. Það var ekki fyrr en seint á fjórða áratugnum sem að zíonista hreyfingin 

byrjaði að bera ábyrgð á örlögum allra gyðinga og jókst sú ábyrgð á tímum Helfararinnar (e. 

Holocaust) og eftirleik hennar. Helförin og útkoma hennar hafði þau áhrif að ennþá meira var 

lagt í að gera Ísrael að veruleika.
63

 Þjóðernishyggjuhópar geta myndast utan ríkis og þeir 

jafnvel neitað því að vera takmörkuð við ríki. Sumir þessara hópa reyna að fá stuðning ríkja til 

þess að fá ákveðna staðfestu.
64

 Zíonismi átti einnig að tryggja umbreytingu gyðinga, 

hugmyndafræðilega og menningarlega séð á seinna hluta nítjándu aldar og byrjun tuttugustu 

aldar. Hefðbundin trúarsamfélög gyðinga áttu að umbreytast í þjóðarsamfélag í ísraelsku 

þjóðríki.
65

  

Hægt er að setja zíonisma upp sem pólitísk samtök sem sóttu stuðning til að mynda 

ríki gyðinga til annarra ríkja á árunum 1897 til 1948 á landsvæði Palestínu. Þrátt fyrir að 

samtökin sóttu stuðning sinn til annarra ríkja þá hélt zíonismi því ávallt fram að það væri 

sjálfstæð þjóðernishreyfing sem stæði utan ríkja, hreyfing sem vildi vernda gyðinga gegn 

þeim ofsóknum sem þeir þurftu að þola og stofna sjálfstætt ríki fyrir þennan hóp. Á hinn 

bóginn þá var upphaf zíonisma ekki til að mynda ríki heldur til þess að svara þeim hatri sem 

gyðingar urðu fyrir í Evrópu. Zíonismi var afsprengi samstöðu, hreyfinga og pólitískra gjörða 

eins og aðrar þjóðernishreyfingar. Það var þó snemma ljóst að upphafsmenn hreyfingarinnar 

                                                      
61

 Feldt, 2007, 120-121. 

62
 Feldt, 2007, 135. 

63
 Halamish, “Zionist immigration policy put to the test,” 124. 

64 
Halliday, 2005, 236-237. 

65
 Jakob Feldt, The Israeli memory struggle; history and identity in the age of globalization, (Odense: University 

press of Southern Denmark, 2007), 39. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AFeldt%2C+Jakob&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AFeldt%2C+Jakob&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AFeldt%2C+Jakob&qt=hot_author


20 

myndu koma sínum áformum áleiðis þegar þeir byrjuð að mynda bandalög við ríki sem sýndu 

þeim samúð. Þar á meðal var Ottómansveldið, þangað til árið 1914, en eftir það sýndi 

Bretland þeim stuðning ásamt Bandaríkjunum og Sovétríkin þegar síðari heimstyrjöldin stóð 

sem hæst.
66

 Stríðið árið 1948 markaði ákveðin tímamörk í þjóðernishyggju ísraelska gyðinga 

en áhrif stríðsins smitaði út frá sér í gyðingalegri stefnu og myndun þjóðareinkennis á 

fólksfjölda í Palestínu þannig til varð samfélags-pólitísk eining.
67

  

4.3 Zíonistar og ekki zíonistar 

Á fyrri tíð gat reynst erfitt að greina á milli zíonista og þeirra sem voru ekki zíonistar, sem var 

skiljanlegt því að zíonistar töluðu fyrir hönd „allra“ gyðinga. Zíonista umboðið og Umboð 

gyðinga voru alþjóðleg gyðingasamtök þar sem þeir gyðingar sem voru ekki zíonistar gátu 

samt tekið þátt í málstað zíonista.
68

 Í Palestínu voru margir trúaðir gyðingar, bæði gyðingar 

frá Spáni og Austurlöndunum, alls ekki zíonistar, jafnvel anti-zíonistar, en tóku samt þátt í 

samfélagi sínu í menningarlegri og samfélaglegri endurmótun Palestínu og minnkuðu þar 

bilið fyrir menningarlegum zíonisma. Helsti munurinn var á þeim sem eru frá gömlum 

réttrúnaðar fjölskyldum og zíonista landnemum sem voru oft veraldlegir og jafnvel 

byltingarkenndir. Ofsóknir nasista á tuttugustu öld gerðu mörkin óljósari á milli þessara hópa 

og veiktust efasemdir rétttrúnaðar gyðinga um hugmyndafræði zíonisma.
69

  

Nokkrir undirflokkar eru af zíonisma, til dæmis eru þeir til sem eru kallaðir raunhæfir 

zíonistar (e. Practical Zionists) og þeir trúa því að fall eða velgengi zíonista hreyfingarinnar 

byggist á þeim staðreyndum sem gerðist á svæðisbundið en ekki á alþjóðlegum vettvangi. 

Þeirra sýn er að stofna samfélag þar sem er jafnrétti á félagslegu, pólitísku og efnahagslegu 

sviði.
70

 Trúarlegir zíonistar trúa á að Messíasar tímabilið sé hafið og að nútíma zíonistar 

hreyfingar séu verkfæri guðs til þess að halda til streitu þeirri áætlun sem „hann“ hefur fyrir 

gyðinga og mannkynið.
71

 Mismunur á hugmyndafræði og herkænsku á milli pólitískra, 

menningarlegra og raunhæfa leiddi til þess að á hendanum byggðist upp zíonista 
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stjórnmálaflokkur sem barðist fyrir veraldlegri jaðarstefnu, guðrækni eða kapítalísku lausri 

stofnun.
72

 

4.4 Ríkið og innflutningur gyðinga 

Ísrael fyrir gyðinga hefur því ávallt verið land endurlausnar þrátt fyrir dreifingu þeirra yfir 

mörg ríki. Eftir síðari heimstyrjöldina virtist þörfin fyrir ríki gyðinga verða að veruleika vegna 

þeirra ofbeldisfullu ofsókna og þjóðarmorða sem þeir urðu fyrir í Evrópu og landið sem þeir 

tengdust tilfinningaböndum átti að verða þeirra skjól. Þetta var ekki fjarlægur veruleiki vegna 

þeirra fólksflutninga sem höfðu verið á átjándu og nítjándu öld en það hafði þegar myndast 

meirihluti gyðinga í Jerúsalem um miðja nítjándu öld.
73

 Vegna ofsókna nasista þá jókst 

stuðningur gyðinga hvaðan af úr heiminum um kröfur zíonista um ríki gyðinga í Palestínu, 

sem dæmi má nefna að árið 1939 hafði zíonista hreyfingin vera minnihluta hreyfing í 

Bandaríkjunum en þegar stríðið var á enda var metið að um áttatíu prósent gyðinga í 

Bandaríkjunum studdu hreyfinguna.
74

 Eftir síðari heimsstyrjöldina fengu gyðingar mikla 

samúð frá heiminum, zíonistar urðu því enn sterkari og voru nú ákveðnir í að Ísrael skyldi 

verða alþjóðlega viðurkennt sjálfstætt ríki gyðinga.
75

  

Innflytjendastefnan í Ísraelsríki hefur frá byrjun haft opna stefnu, en einungis fyrir 

gyðinga. Tilgangur var að hvetja gyðinga til þessa að setjast að í Ísrael, stundum var jafnvel 

borgaður ferðakostnaður til að ginna fólk til þess að flytja. Þegar ríkið var stofnað 14. maí 

1948 þá var þegar búið að flétta innflytjendastefnu inn í sjálfstæðisyfirlýsingu Ísraels. Þessi 

stefna til að fá gyðinga til að flytja til ríkisins var fléttuð inn í gjörðir ríkisins, lagasetningar og  

yfirlýsingar.
76

 Á tímabilinu 1880 til 1890 voru þó fáir sem voru aðhlynntust zíonisma og 

hugmyndir um ríki Ísraels. Það má nefna að af öllum þeim gyðingum sem flúðu Austur - 

Evrópu þá fluttu undir fimm prósent þeirra til Palestínu en aðgreint var á milli þeirra gyðinga 

sem voru fyrsta kynslóð innflytjenda og þeirra sem komu á árunum 1880 til 1890. Þeir sem 

bjuggu fyrir á svæðinu, áður en zíonistar lögðu áherslu á að Ísrael væri fyrirheitna landið, 
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voru þekktir sem gamlir Yishuv,
77

 heiti notað yfir gyðinga sem búa í Palestínu nútímans,
78

 og 

þeir sem greindu sig sem zíonista voru nýir Yishuv. Þessi aðgreining var notuð þar sem hið 

gamla átti að standa fyrir hefðir og óhreyfanleika, eða allt það sem zíonistar þoldu ekki, á 

meðan hið nýja stóð fyrir menningarlega og þjóðlega endurnýjun gyðinga.
 
Þessi aðgreining 

var meira siðferðislegs eðlis en nokkuð annað, því að þetta voru ekki einungis 

búferlaflutningar heldur upprisa þjóðarinnar til hinnar fornu dýrðar.
79

  

Innflutningur gyðinga kom meira í öldum þar sem hann var svo ójafn. Frá árunum 

1920 til 1923 komu um átta þúsund gyðinga á hverju ári til Palestínu. Sú tala jókst en á 

árunum 1924 og 1926 voru þeir þrettán þúsund, en árið 1925 þrjátíu og þrjú þúsund. Talan 

minnkaði síðar í tvöþúsund og þrjúhundruð árið 1927 og komu einungis áttahundruð gyðingar 

til Palestínu árið 1928.
80

 Það sem olli þessum innflutningi gyðinga voru bæði efnahagslegir og 

pólitískir þættir. Það voru ekki margir gyðingar sem fluttu til Palestínu eftir fyrri 

heimstyrjuöldina og ekki margir gyðingar sem brugðust við byltingunni í Rússlandi en þetta 

voru einmitt þær aðstæður sem zíonistar héldu að myndu auka straum gyðinga til Palestínu.
81

 

Það ber þó að nefna að eftir nóvember árið 1942 þá höfðu leiðtogar Zíonista áhyggjur af því 

hvort að það myndu vera nógu margir gyðingar í Evrópu eftir í enda seinni 

heimstyrjualdarinnar að það gæti réttlætt að byggja ríki gyðinga. Þar af leiðandi leituðu þeir á 

aðra staði til þess að tryggja að hægt væri að fá nógu marga gyðinga til þess að ríkið myndi 

verða að veruleika. Eftir að hafa áttað sig á hvaða áhrif Helförin hafði á gyðinga og zíonisma 

leituðu þeir til gyðinga í múslima löndum, en zíonistar litu á þá sem aukið afl til þess að 

byggja þjóðarheimili í Palestínu ásamt því að mynda landfræðilegan mikilvægan massa til 

þess að byggja ríki gyðing þar.
82

 

Hreyfingar zíonista nota trúarleg einkenni gyðinga í þeim tilgangi að mynda tengsli af 

þjóðarlegu tagi á milli veraldlegra og trúaðra innflytjenda við Ísraels ríki.
83

 Til eru dæmi um 

að til þess að finna vinnuafl þá notuðust zíonistar við trúarlegar hugmyndir til þess að lokka 

gyðinga frá Yemen í vinnu og gera þá móttækilegri fyrir hugmyndinni að flytja til Ísrael þar 
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sem það vantaði fólk sem gat unnið erfiðis vinnu án þess að fá borgað mikið. Þetta vinnuafl 

frá Yemen trúði því að öll þessi erfiðs vinna væri nauðsynleg til þess að vinna sér inn rétt að 

vera verðugur til að búa í Eretz Israel.
84

  

Innflytjendastefna Ísraels, að allir gyðingar eiga rétt á að flytja til landsins, sáu 

leiðtogar ríkisins sem ákveðna uppfyllingu á sýn Herzl og var stefnan staðfest þegar ísraelska 

þingið staðfesti lög sem kallast Lög um Endurkomu (e. Law of Return) í júlí 1950, tveimur 

árum eftir stofnun ríkisins.
85

 Zíonistar nota lögmál um endurkomu gyðinga til heilaga landsins 

sem ákveðið plott í heildarsýn sinni.
86

 Þeir greina Ísrael sem þjóðríki aðgreint með þjóðflokki, 

það er þjóðflokki gyðinga þar sem allir ísraelskir gyðingar eru hluti af ísraelsku þjóðinni á 

meðan þeir sem eru ekki gyðingar, eins og arabískir ísraelar eru ekki hluti hennar. 

Þjóðarsamheldni í Ísrael á því við um gyðinga en ekki aðra.
87

 Ein gagnrýnin á zíonista með 

stofnun Ísraels er að þeir eru reyna nota útlegð gyðinga sér í hag. Útlegðin voru örlög gyðinga 

vegna sáttmála á milli guðs og „hans fólks“ og til þess að aflétta útlegðinni þurfa gyðinga að 

iðrast. Zíonismi lítur aftur á móti svo á að gyðingar eiga rétt á landsvæðinu vegna þeirra 

ofsókna sem þeir hafa orðið fyrir sem veikur minnihluti. Réttlæta þeir þannig búsetu gyðinga í 

Palestínu og reiða sig á bæði hernaðarlegar og pólitískar gjörðir til þess að gera svo.
88

 Þeir 

sem hafa sest að á Vesturbakkanum (e. West Bank) og Gaza ströndinni (e. Gaza Strip) hafa 

tileinkað sér trúarleg einkenni gyðinga sem hefur síðan umbreyst í pólitískt , menningarlegt 

sem og trúarlegar gjörðir þessara landnema.
89
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5. Utanríkisstefna Ísrael 

Oftast er utanríkisstefna ríkja einhvers konar afsprengi frá innlendum stjórnmálum
90

 og þeir 

sem hafa hvað mest áhrif á utanríkisstefnu ríkis eru oft af þeirri stétt sem telst ráðandi innan 

ríkisins.
91

 Utanríkisstefna ríkis sýnir utanaðkomandi aðilum hagsmuni þjóðarinnar, þrár þeirra 

og hræðslu, því má segja að stefnan sé ein mikilvægasta birtingarmynd þjóðarsamheldni. 

Fyrir Ísraelum þá er utanríkisstefna ríkisins mikilvægt tól til að sýna samheldni en stefnan er 

byggð á þann hátt að þau verða að sýna samstöðu og láta ekki í ljós ágreininga sína.
92

 

5.1 Hugmyndafræðin 

Hvort sem það er ætlast til þess eður ei að þá hefur þjóðernishyggja áhrif á utanríkisstefnu
93

 

og þegar kemur að utanríkisstefnu ísraelska ríkisins þarf að hugsa um zíonisma og pólitísk 

takmörk þess þar sem að það ákveður landamæri ríki gyðinga.
94

 Grunnur stjórnmála 

samanstendur af gildum, hugmyndum og tungumáli. Með því að hafa það í huga þá gefur það 

utanríkisstefnu aukið gildi og mikilvægan sess í að styrkja þjóðmenningu ríkisins.
95

 

Hugmyndafræði utanríkisstefnu gefur til kynna sjálfsmynd ríkis og hvernig ríkið greinir sig út 

frá ríkiskerfinu og gagnvart nágrönnum sínum. Landfræðileg staða hefur einnig áhrif, sem 

dæmi þá byggir Ísraelsríki á þeirri hugmynd að vera skjól fyrir gyðinga í öllum heiminum og 

réttlætir því þörf sína á stækka það svæði sem tilheyrir ríkinu.  

Þegar kemur að Ísrael þá er utanríkisstefna þeirra notuð sem hlutverk. Það sem þetta 

hlutverk gerir er að útskýra afstöðu ríkis til dæmis til nágrannaríkja þess. Hlutverk 

utanríkisstefnu ríkis er hægt að hugsa sem ákveðna formúlu sem myndast vegna ríkis elítna og 

reynslu þeirra af því að halda jafnvægi á þáttum eins og efnahagslegum þörfum, skoðun íbúa, 

landfræðilega pólitískri skipan og færni ríkisins. Það sem er áhugavert við þetta hlutverk er að 

það myndast yfirleitt í utanríkisstefnum ríkja þar sem landfræðileg skipan hefur verið pólitískt 

mikilvæg í gegnum sögu ríkisins, sem á einmitt við um Ísrael. Þeir líta svo á að setið sé um 

ríkið, sem á að vera einskonar skjól gyðinga, og réttlætir þannig landsvæðis aukningu sína og 
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áhyggjur um öryggi sitt. Þrátt fyrir að utanríkisstefna byggist oft á hefðum eða reynslu 

elítunnar þá hefur hugmyndafræði stefnunnar, þegar hún hefur verið sett einu sinni fram, með 

sínu lögmæti áhrif á næstu kynslóð stefnugerenda. Þannig þótt að hlutverkaskipti verða í 

forystunni og jafnvel breytingar í umhverfi þá er ávallt svipaður, ef ekki sami, kjarninn í 

utanríkistefnu ríkis.
96

 Ísrael fékk þó þá gagnrýni að hugsa ekki út frá raunveruleikanum heldur 

þjóðernishyggjunni, talsmenn zíonisma héldu því þó fram að zíonismi væri tjáning 

þjóðarviljans um að breyta raunveruleikanum þrátt fyrir þær hindranir sem standa í vegi 

þeirra.
97

 

5.2 Ísrael og gyðingar 

Ísrael lítur á sig sem heimaland gyðingdóms og er eitt af þeim fáum ríki í heiminum sem á 

hugmyndafræðilegum tilgangi hvetur fólk til innflutnings í anda zíonisma til allra gyðinga. 

Þetta er ekki undirmálsgrein í utanríkisstefnu þeirra heldur gildi utanríkistefnu Ísrael. Michael 

Brecher notar orðið gyðingalegur (e. Jewishness) til að lýsa hvernig gyðingdómur hefur áhrif 

á hegðun ásamt skoðunum, hugsunarhætti og tilfinningu á pólitískum vettvangi. Hann segir að 

það sé eðli gyðingdóms að vera yfirráðandi í ákvarðanatöku varðandi utanríkisstefnur. Að 

hans mati að þá er trúareinkenni gyðingdóms yfirráðandi í samfélaginu öllu, þar með talið þeir 

sem eru við völd. Ríkið getur ekki lifað án trúarinnar og trúin ekki án ríkisins, það er á þeirri 

staðhæfingu sem þjóðareinkenni gyðinga byggist á. Því er, allavega, ytra einkenni Ísrael sem 

ríki gyðinga og eiga því allir gyðingar rétt á ríkisborgararétt í Ísrael.
98 

 

Ísrael virðist vera stöðugri togstreitu um hvort andlitið ræður, trúarlega eða veraldlega 

andlit Ísrael. Það er skipting á milli bókstafstrúa gyðinga og þeirra gyðinga sem álíta sig sem 

veraldlega frekar en bókstarfstrúa. Því er endalaus barátta um grunn zíonisma og þar af 

leiðandi einkenni Ísrael. Sama hvaða togstreita eða innri barátta er hjá Ísrael þá eru 

öryggismál ríkisins ávallt í fararbroddi og sameinar þessi tvö andlit Ísrael.
99 

Stríði árið 1967 er 

eitt helsta dæmi um blöndun áhuga myndaðist á milli þeirra zíonista sem meira þjóðernissinna 
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en trúarlegir og þeirra síonista sem voru trúar- og þjóðernissinna. Báðir hópar töldu með því 

að ná yfir og nema land á hernumin svæðin myndu þeir ná fullkomna þeirra örlög.
100

 

Þjóðarsamheldni um utanríkisstefnu Ísrael hefur verið talið einstaklinga mikilvægt ekki 

einungis af stefnugerendum Ísrael heldur einnig ísraelskum gyðingum. Á fyrstu tveimur 

áratugum ríkisins var Mapai flokkurinn við völd en á þeim tíma þá var settur upp grunninn af 

utanríkisstefnu Ísraels. Þeir þættir eru meðal annars að vera tilbúin til að nota hernaðarlegt 

vald, að skynja fjandsamlegt umhverfi sem er ógn við ríki Ísrael, áhersla á að geta treyst á 

getu ríkisins og sú þörf að hafa hernaðarlegt innsæi og góða hernaðarleg sýn. Ekki var deilt né 

véfengt um þessa þætti þar sem að þeir sem voru á móti utanríkisstefnu Ísrael fengu ekki 

meðbyrð og það var ekki opinber umræða um stefnuna. Sigur Ísrael á hernumdum svæðum 

eins og Austur – Jerúsalem, Vesturbakkanum og Gaza ströndinni hefur verið kastað upp sem 

spurning um hvað skal gera með þessi svæði. Þegar liðið hefur á tímann þá hafa ísraelar skipst 

í tvo hópa hvað varðar þetta mál. Þeir sem vilja frið og skipta landinu fyrir frið og þeir sem 

eru algerlega á móti því, það er þó einungis fræðilegar umræður þar sem engar friðarviðræður 

hafa átt sér stað um hernumdu svæðin.
101

 

5.3 Utanríkisstefna við stofnun Ísraels ríki 

David Ben-Gurion var aðhlynntur þjóðernishyggju gyðinga
102

 en í stjórnmálum var hann 

áberandi enda var hann forsætisráðherra frá árinu 1949 til ársins 1963 nema frá 1954 til 1955 

þegar Moshe Sharrett þurfti að koma inn fyrir hann.
103

 Ben-Gurion komst að þeirri niðurstöðu 

vegna þess að Bretar voru að fjarlægjast skuldbindingu um heimili gyðinga og uppreisn Araba 

að þá þyrfti zíonismi að nota afl til þess að stjórna Palestínu. Hann hélt því fram að 

fyrirbyggjandi ofbeldi væri nauðsynlegt til þess að Arabar myndu sætta sig við ísraelskt ríki. 

Hann notaðist við að blanda saman erlendum stuðningi frá stórveldum ásamt herafli þar sem 

hann vissi að Arabar væru á móti zíonískri stofnun. Þegar Arabar gerðu uppreisn árið 1936 þá 

staðfesti það, að Ben-Gurion mati, að það væri nauðsynlegt að stofna ríki gyðinga með afli 

þar sem báðir aðilar vildu Palestínu fyrir sig. Hann var viss um að eina leiðin til þess að fá 
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Araba til þess að sættast við stofnun ríkis gyðinga væri þegar þeir myndu átta sig á að þeir 

ættu engan annan kost, þannig væri hægt að fá Araba til þess að komast að samkomulagi.
104

  

Ihud hreyfingin, sem voru friðarsinna samtök með einkenni frá samtökum eins og Brit 

Shalom, var talsmaður gilda gyðinga þrátt fyrir að það myndi vera á kostnað stofnun ríkis 

gyðinga. Ihud trúði, ólíkt Ben-Gurion, að Arabar og innfluttir gyðingar gætu búið saman en 

leiðtogi hreyfingarinnar Judah Magnes, vildi alls ekki með neinu móti nota afl í 

utanríkisstefnu ríkisins. Hann var á móti stofnun ríkis gyðinga þar sem það myndi vera 

stofnað í synd og þar með myndi það breyta hreinleika gyðingsdóm. Að nota ofbeldi til að 

stofna ríkið ásamt því óréttlæti sem það myndi vera gegn Aröbum þá fannst honum 

nauðsynlegt að gefast upp á þessari hugmynd um að stofna ríki gyðinga í Palestínu, sem 

samkvæmt honum var nú þegar búið að  beita Araba ranglæti með Balfour yfirlýsingunni. Ef 

að Arabar samþykkja ekki þjóðarheimili gyðinga þá væri það ekki einungis ólöglegt heldur 

einnig siðferðislega rangt að stofna ríkið í Palestínu.
105

  

5.4 Þjóðaröryggi vafið í utanríkisstefnu ríkis 

Ákvörðunarferlið, hvað varðar þjóðaröryggi Ísrael, hefur verið í gegnum tíðina undir miklum 

áhrifum frá grasrótarsamtökum eða þrýstihópum. Þessi samtök standa fyrir ákveðinni 

hugmyndafræði þar sem þjóðleg og trúarleg viðhorf gætu blandast varðandi hernumin svæði 

og þá helst stefnumál sem beinast að því málefni. Þekktustu samtökin var utanþings hópur 

sem kallaðist Samtök hina rétttrúuðu (e. Gush Emunim) en þessi hópur myndaðist eftir stríðið 

í október 1973. Samtök hina rétttrúuðu var forystuaflið í stofnun landnemabyggðar gyðinga á 

Vesturbakkanum á árunum 1977 til 1992 og gerði svo oftast með samþykki ríkisstjórnar. 

Flokkurinn var þá álitinn vera einskonar formleg fylking zíonisma á þeim tíma, það var farið 

svo langt að kalla þá hina sönnu erfingja hugsjónar zíonisma um landnema. Þegar kemur að 

umræðu um yfirráðasvæði Ísrael þá eru þau skráð í stjórnarskránni sem utanríkismál, þó er 

það innanríkismál ef litið er það frá sjónarhorni um ríki gyðinga hvað varðar skipulag fyrir 

fulltrúa hugmyndafræði og trúarleg réttindi í Ísrael. Ástæðan fyrir þessu er að með því að setja 

málaflokka um yfirráðasvæðin í utanríkismál þá er óþarfi að þurfa stöðugt að rökræða um 

sjálft einkenni ríki gyðinga. Landnemabyggðin á Vesturbakkanum er því réttlætt sem 

stefnumál verndunar gegn innrásum utanaðkomandi aðila.
106 

Sjálf utanríkisstefna Ísrael er 
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mótuð af hlutverki, einkenni og af sveigjanlegu ákvörðunarferli en hegðun hennar er ekki 

vegna beinnar ógnunar eða yfirvofandi hættu.
107 

 

 Eftir árið 1967 hefur utanríkisstefna Ísrael verið mikið til umræðu hvað varðar innra 

pólitískt einkenni ríkisins. Ísraelar eiga enn eftir að ákveða í raun sjálfir hvort að ríkið sé 

trúarlegt ríki gyðinga eða veraldlegt ríki þeirra. Ákveðin samstaða hefur myndast gegn 

utanaðkomandi ríkjum, en tryggð innan ríkisins við þjóðaröryggi í kringum samfélag þeirra 

og utanríkismála er ástæðan fyrir þessari samstöðu. Það gæti verið að það sé jafnmikið reynt 

að sefa klofningu umræðunnar um innri landamæri hvað varðar einkenni ríkisins sem og að 

vernda og móta ytri landamæri.
108

  

5.5 Öryggi í ríki gyðinga 

Í júlí árið 1992 var Yitzhak Rabin kosinn forsætisráðherra Ísraels, enn þá var stutt við þá 

hugmynd að aðaláhyggjuefnið væri öryggi Ísrael og vildi hann ekki semja um neitt sem gæti 

ógnað öryggi Ísraels. Hann tilkynnti Knesset þegar hann var að kynna ríkisstjórn sína að þvert 

á móti þá átti ríkisstjórn að halda áfram að styrkja og stækka búsetu gyðinga vegna mikilvægi 

þess fyrir ríkið og tók sérstaklega fram að Ísrael myndi velja öryggi ríkisins fram yfir frið. 

Málefni og öryggi Ísraels þyrfti að vera með yfirhönd yfir tilfinningar og vonir Palestínubúa 

sem gætu ekki lært af mistökum sínum kynslóð eftir kynslóð. Þar sem þeir væru ekki tilbúnir 

að breyta stöðu sinni þá myndu þeir ekki fá neitt.
109

 

Shimon Peres, sem var undirmaður Ben-Gurion, trúði einnig að öryggi stæði framar friði. 

Öryggi Ísraels átti að geta staðið sjálft án þess að þurfa reiða sig á alþjóðlega samvinnu.
110

 

Árið 1993 áttaði sig hann á það þyrfti að aðlaga sig að heiminum eins og hann væri í dag. 

Hann leit svo á að heimurinn væri í ógnvænlegum breytingum þar sem bil væri á milli þeirra 

sem búa í gamla heiminum og þeirra sem búa í þeim nýja. Nýi og gamli heimurinn voru tveir 

ólíkir hlutir og þar sem zíonismi hafði fæðst í gamla heiminum sem þjóðernishyggjuhreyfing 

gyðinga þá væri hún ekki lengur til. Peres hélt því fram að það væri ekki lengur þörf á 

hernaðarvaldi til þess að tryggja öryggi Ísraels heldur nauðsynlegt væri að hafa getu til þess 

að aðlaga sig að þessum nýja heimi og stefnu hans. Samkvæmt honum þá var ein af stefnum 
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hins nýja heims að þjóðernishyggja væri að deyja út og að mikilvægi landamæra væru að 

hverfa.
111

 

 

 

                                                      
111 

Navon, "From Kippur to Oslo: Israel's Foreign Policy, 1973-1993." 18-19. 



30 

6. Niðurstöður og lokaorð 

Þessi ritgerð leitast við því að svara þeirri spurningu hvort að zíonismi hefur áhrif á 

utanríkisstefnu Ísrael. Samkvæmt því efni sem nefnt er hér að ofan þá er svo. Zíonismi sem 

þjóðernishyggja er búin að hafa áhrif á Ísrael allt frá stofnun ríkisins. Þótt að aðrir flokkar sem 

eru ekki hlynntir zíonisma þá er formgjörð utanríkisstefnu svo föst fyrir að erfitt er að breyta 

henni þar sem hún mótar allt frá upphafi alla pólitíska arftaka ísraelsku ríkisstjórnarinnar. 

Með því að sýna fram á hvernig hægt er að blanda þjóðernishyggju og trúarbrögðum 

til þess að þjóðernishyggjan byggir á gildum og tengir einkenni trúarbragða. Þar með er skýrt 

bil á milli þeirra sem iðka trúna og þeir sem gera það ekki. Þau veita ákveðinn grunn sem er 

æðri landamærum og auðveldara er fyrir einstaklinga að tengjast með því að deila ákveðnum 

siðum og gildum. Zíonsmi notar gyðingdóm sér í hag til þess að en hún er byggð upp af 

gyðingum í Evrópu, ásamt því að vera af menningarlegum og pólitískum þorra þá er hún 

einnig trúarleg. Zíonismi útilokar einnig að aðrir en gyðingar geti aðhyllst hugmyndafræðinni 

þar sem hún tengir sig við gyðingdóm, þótt að allir gyðingar þurfa ekki að vera fylgjandi því. 

Þar sem zíonistar töluðu fyrir hönd allra gyðinga þegar unnið var að stofnun Ísraels ríki að þá 

var stundum misskilið að allir gyðingar væru zíonistar. 

Eins og tekið er fram í inngangnum að þá er langur aðdragandi að stofnun ríki Ísrael. Í 

ritgerðinni er farið yfir aðdraganda þess og sýnt fram á hvernig zíonistar unnu markvisst með 

Bretum til þess að landsvæðið í Palestínu yrði þeirra. Það lýsir staðfestu þeirra að tryggja 

gyðingum þjóðarheimili og mikilvægi þess að stofna ríki í nafni gyðingdóms. Zíonismi hefur 

frá upphafi leitast við að stofna ríki fyrir gyðinga. Þeir álíta svo á að gyðingar eiga rétt eins og 

hver önnur þjóð til þess að búa í sínu eigin ríki. Zíonistar unnu markvisst af því fá stuðning 

utanaðkomandi aðila, þá helst stórvalda, til þess að fá landsvæði í Palestínu. Með því að skoða 

sögu gyðinga hvað það varðar útlegð þeirra og hugsjón um fyrirheitna land færð þú betri 

skilning á það hversu mikilvægur þáttur það er í Ísrael að það sé land gyðinga og hvernig 

utanríkisstefnan endurspeglar það. 

Helsta markmið Zíonisma sem þjóðernishreyfing var að stofna ríki Ísrael sem skjól 

fyrir gyðinga. Þeir vildu gera svo með megináherslu á tengsl gyðinga við landið af þjóðarlegu 

tagi. Gyðingar, samkvæmt zíonisma, eiga rétt á landsvæðinu sem minnihluti sem hefur orðið 

fyrir ofsóknum ásamt því að þurfa þola útlegð. Á þeim forsendum telja þeir réttlætanlegt að 

nota bæði hernaðarlegt og pólitískt afl til þess að verja landsvæðið sitt, landsvæði gyðinga. 

Þegar Ísrael eignaðist meira landsvæði, eins og Vesturbakkann og Gaza ströndina, þá vildu 
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leiðtogar ríkisstjórnarinnar  ekki gefa það eftir sökum þess að þeirra sýn, eins og zíonisma, var 

að stækka landsvæði Ísrael og um leið stækka ríki gyðinga. 

Með því að fara yfir stofnun Ísrael, áhrif zíonisma og mikilvægi landsvæðisins fyrir 

gyðinga og vernd þess þá er hægt að sjá hvernig zíonismi sem þjóðernishreyfing hefur áhrif á 

utanríkisstefnu Ísrael. Þar sem hugmyndafræði utanríkisstefnunar byggist á landfræðilegu 

skipan að þá er hægt að sýna fram á hvernig zíonismi hefur áhrif á uppbyggingu stefnunnar. 

Gildi utanríkisstefnunar er að allir gyðingar eiga rétt á að búa í Ísrael, ef þeir vilja. 

Gyðingadómur, út frá þjóðernishyggju zíonisma, hefur gegnum gangandi áhrif á pólitískan 

vettvang sem og almenning. Til þess að styrkja enn frekar þessa niðurstöðu að þá er kjarni 

utanríkisstefnunnar að það eigi að vernda ríki gyðinga með hernaðarlegu afli ef þeim finnst 

öryggi Ísrael vera ógnað á einhvern hátt. Leiðtogar Ísrael og ýmsar hreyfingar gyðinga hafa 

haft mismunandi skoðun um þjóðaröryggi en það sem er mikilvægast er að einkenni Ísrael er 

gyðingdómur þar sem það er sett í málaflokka um yfirráðasvæði í utanríkisstefnu.  

 

Niðurstaða þessara ritgerðar er sú að zíonismi sem þjóðernishyggja hefur haft áhrif á 

utanríkisstefnu Ísrael. Með sínum áherslum stofnuðu zíonistar ríkið sem ríki gyðingdóms og 

fléttu þannig inn mikilvægi þess að vernda ríkið frá öllum hugsanlegum ógnum með bæði 

hernaðarlegu og pólitísku afli. Utanríkisstefnan er því byggð með áherslum zíonisma sem 

þjóðernishyggju gyðinga og mikilvægi þess að tryggja öruggi ríki gyðingdóms.  
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