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Wstęp 

 
 Wyobraźmy sobie dwóch ludzi mieszkających w jednym małym domu. Dzieli 
ich wszystko, począwszy od przekonań religijnych po historię i obyczaje. Nie trudno  
w domu o ostrą wymianę zdań między nimi, a niekiedy także o rękoczyn. Patrzą na 
siebie, ale widzą twarze ludzi z opowiadań dziadków i pradziadków. Pochodzą  
z jednej świętej ziemi, ale każdy z nich uważa, że tu miejsce jest tylko dla jednego  
z nich, że drugi nie ma prawa tu przebywać ani żyć. I tak mijają dni, tygodnie, 
miesiące, lata, dziesięciolecia, wieki a oni nie mogą zobaczyć w drugiej osobie 
człowieka i zaakceptować siebie nawzajem takimi, jakimi są naprawdę. Patrzą, ale 
widzą w każdym muzułmaninie fundamentalistę, a w każdym Żydzie człowieka, 
który nie ma prawa istnieć. Nienawiść, która przepełnia ich serca, przeradza się  
w bratobójczą walkę, która ciągnie się przez wieki i nie widać jej końca. Są braćmi, 
mieszkają w jednym domu a traktują siebie nawzajem jak nic nie wartego człowieka, 
jak przedmiot.  
 
 
 Takie są właśnie realia ziemi Palestyńskiej, ziemi, na której żyją dwa narody, 
które nie mogą się pogodzić. Czy można obarczać winą tylko jeden z nich? 
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2. Powstanie państwa Izrael 
 

Autoryzowane opracowanie redakcyjne na podstawie wykładu wygłoszonego przez prof. 
Normana Daviesa w Centrum Kultury Żydowskiej – Fundacja Judaica w Krakowie, 12 
listopada 2008 r. - „Pomocnik Historyczny” dodatek do czasopisma Polityka z dnia 7 luty 
2009 r. 
 

 Historia to jest opis dziejów w całości. Pamięć natomiast dotyczy tych 
fragmentów przeszłości, które my wybieramy do zapamiętania. Historycy i nie tylko 
historycy, powinni zrozumieć, że pamięć jest fragmentaryczna, stronnicza i omylna. 
Spójrzmy pod tym kątem na Izrael – kraj i państwo zbudowane na podstawie 
pamięci historycznej jednej z trzech grup etniczno-religijnych żyjących w Ziemi 
Świętej. W Jerozolimie Żydzi pamiętają Świątynię Salomona i  Ścianę Płaczu. 
Chrześcijanie Golgotę – ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa. Muzułmanie 
zaś wyprawę Proroka do Tronu Bożego ze skały Al-Aksa: bramę do nieba. Różne 
tradycje, różne interesy. 
 Ponad 61 lat temu, 14 maja 1948 r. David Ben-Gurion, urodzony w Płońsku  
k. Warszawy premier Izraela, ogłosił w Tel Awiwie Deklarację Niepodległości 
Państwa. Tekst tej deklaracji, kompromis między Żydami religijnymi 
i niereligijnymi, mówił o „wierze ojców”, ale nie używał słowa „Bóg”. Również nie 
określił granic i nie odwoływał się do granic historycznych.  
 

1 
Deklaracja Niepodległości Państwa 

                                                 
1 Deklaracja Niepodległości Państwa wygłoszona przez  Davida Ben-Guriona 14  maja  1948 roku 
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Nazwa państwa Eretz tzn. Izrael została ustalona tego samego dnia o godz. 1.30 nad 
ranem, po ostrej dyskusji. Następnego zaś wybuchła pierwsza wojna arabsko-
izraelska; od tej pory nie ma pokoju po dziś dzień.  
Deklaracja Niepodległości ukoronowała pół wieku walki prowadzonej przez ruch 
syjonistyczny. Syjonizm – nowoczesny nacjonalizm żydowski – zakładał wieczny 
związek między narodem, a ziemią ojczystą. Jego podstawowy problem na początku 
XX w. wynikał z faktu, że ziemia ojczysta, biblijna, leżała w imperium otomańskim 
w Azji, a naród żydowski, mało świadom ideologii syjonistów, mieszkał przeważnie 
w Europie, a przede wszystkim na ziemiach polskich. Jak przekonać Żydów, że mają 
się przenieść masowo do Palestyny2? Propozycja wyglądała nieprawdopodobnie. 
W swoim dzienniku, w 1897 r., założyciel ruchu syjonistycznego Teodor Herzl 
napisał: „[Na naszym kongresie] w Bazylei już założyłem państwo żydowskie. 
Ludzie by się śmiali, jeśli powiem o tym otwarcie: ale za 50 lat chyba wszyscy uznają 
moją rację”. I tak się stało. Deklarację Niepodległości w Tel Awiwie ogłoszono 
niecałe 51 lat później. Niesłychana zdolność prognozowania. 
Pomogła naturalnie I wojna światowa, kiedy upadło imperium otomańskie 
i Palestyna wpadła w ręce Brytyjczyków, którzy obiecali w tzw. Deklaracji Balfoura 
popierać stworzenie „a Jewish national home”. Notabene – Balfour3 nie obiecał 
żadnego „państwa żydowskiego”. Ale momentem zwrotnym był koniec II wojny 
światowej. Trzecia Rzesza wymordowała Żydów w Europie, a ci, którzy przeżyli, 
wyjechali przede wszystkim do Palestyny. 
 Nic by to jednak nie zmieniło w sytuacji Żydów, gdyby Wielka Brytania 
broniła swego kruszącego się imperium. W 1947 r., tracąc wolę dalszej walki 
z powstaniami Arabów i z terroryzmem żydowskim, Brytyjczycy zrezygnowali 
z mandatu Ligi Narodów w Palestynie i przekazali odpowiedzialność ONZ. 
Powstała groźna próżnia. ONZ opracowała tzw. plan podziału Palestyny, 
wyrysowano nową wersję tzw. schematu dwupaństwowego4, wymyślonego przed 
wojną przez Londyn.  
Tym razem państwo żydowskie miało dostać 56 proc. terytorium, a państwo 
arabskie, mimo tego, że wchłonęło większość mieszkańców (ok. 70 proc.) – tylko 44 
proc. Jerozolima miała się znaleźć pod kontrolą międzynarodową. Plan ten został 
przyjęty przez Zgromadzenie ONZ – 33 głosów za (m.in. USA i ZSRR), 13 głosów 
przeciw. Ale nie przyjęły go ani państwa arabskie, ani Wielka Brytania uznając za 
niesprawiedliwy. Wojsko brytyjskie przygotowało się do odmarszu, syjoniści 
przygotowali wspomnianą Deklarację Niepodległości, Arabowie zaś przygotowali 
się do wojny. 

                                                 
2  kraina hist. na Bliskim Wschodzie w Izraelu i Jordanii, między M. Śródziemnym a rz. Jordan  
i Morzem Martwym. pow. 27 tys. km2 ; około 5,5 mln. mieszk.  (Żydzi, Arabowie) 
3 Arthur James Balfour, konserwatywny polityk brytyjski, premier w latach 1902–1905; gdy w latach 
1916–1919 był ministrem spraw zagranicznych, ogłosił swą deklarację w sprawie Palestyny. 
Przewidywała ona utworzenie tam „żydowskiej siedziby narodowej” –  Internet strona 
www.wikipedia.pl 
4 państwo dwunarodowe, federacyjne – informacja własna 



 6 

 

5 
Mapa Bliskiego Wschodu 

 

 W tradycji izraelskiej 1948 r. – to rok sławy i chwały. 14 maja – to święto 
narodowe. Deklaracja Niepodległości okazała się skuteczna. Młode państwo 
żydowskie przeżyło próbę ognia. Armia izraelska odparła ataki arabskie i od razu 
zdobyła połowę tych terytoriów, gdzie ONZ zamierzała stworzyć państwo arabskie. 
Co więcej, setki tysięcy Arabów palestyńskich uciekło przed konfliktem z myślą, że 
niedługo powrócą do domu. Nigdy nie dano im wrócić. Rok później, kiedy ONZ 
uznała Izrael jako państwo suwerenne, nie zawarto traktatu pokojowego; Izrael 
górował wojskowo, a dyplomatyczny impas trwał. 

 

2.1 Zakłócona narracja 

 Rząd Ben-Guriona walczył także na wewnętrznym froncie. Pierwszy premier 
Izraela należał do lewicowego i umiarkowanego skrzydła syjonistów; był zmuszony 
do zbrojnej konfrontacji z prawicowym, fundamentalistycznym skrzydłem tzw. 
rewizjonistów. Ich lider Władimir (Zeev) Żabotyński już nie żył, ale miał wielu 
następców jak Menahim Begin (ongiś żołnierz armii Andersa) czy Icchak Szamir, też 
z Polski, którzy odegrali czołową rolę w późniejszym rozwoju państwa. Przed wojną 
Żabotyński zaproponował rządowi II RP przymusową deportację wszystkich Żydów 
polskich do Palestyny. Podczas wojny paramilitarna organizacja Begina i Szamira 
prowadziła kampanie terrorystyczne przeciw Arabom i Brytyjczykom, mordując 
urzędników i podkładając bomby. Utrzymywali, że nie sposób stworzyć Izrael bez 
użycia przemocy. Po wojnie walczyli oni o nieograniczoną imigrację śydów. W tym 
celu Begin, przyszły premier, w 1946 r. popełnił największy akt terrorystyczny w tej 
smutnej historii: wysadził w powietrze hotel Króla Davida w Jerozolimie, zabijając 

                                                 
5 Mapa Bliskiego Wschodu lata 1920-2009r. Dodatek Tygodnika Polityka z dnia 7 luty 2009 r.  
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prawie stu ludzi. Po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości chciał przedłużyć walkę 
z Arabami do momentu, kiedy 100 proc. terytorium Palestyny znajdzie się w rękach 
żydowskich. Ben-Gurion nie mógł tolerować takiej niesubordynacji. Wydał armii 
izraelskiej rozkaz zatrzymania Begina i skonfiskowania broni jego bojowników. 
Efektem była krwawa bitwa na plaży w Tel Awiwie – w tzw. incydencie „Altaleny”. 
(„Altalena” była nazwą statku wynajętego przez Begina do nielegalnego importu 
broni). 
 Zauważyć należy także fakty, że u samych Izraelczyków pamięć historyczna 
wywołuje mieszane uczucia. Z jednej strony wspominanie 1948 r. budzi ogromną 
dumę: młode państwo, urodzone w bólach, rosło w potęgę i dało schronienie kilku 
milionom Żydów, uchodźców z Holocaustu. Dla nich, dosłownie, poprzez ciężką 
pracę i ofiarny znój dawna pustynia rozkwitła. Yad Vashem, Instytut Narodowej 
Pamięci Holocaustu w Jerozolimie, powstał, aby świat wiedział, dlaczego państwo 
żydowskie jest potrzebne. A archeologiczne wykopaliska w Masadzie, gdzie ostatni 
żydowscy powstańcy przeciw legionom rzymskim zginęli bez poddania się, 
pokazują, jak historia, także sprzed prawie dwóch tysięcy lat, nadal jest żywa. 
Z drugiej strony narracja izraelska nie mówi o wszystkim. Kronika izraelska nie jest 
bez plam i po 61 latach ten ciężki konflikt o przyszłość dawnej Palestyny trwa bez 
rozwiązania. Parę lat temu, kiedy towarzysze Begina złożyli publiczny hołd autorom 
ataku na hotel Króla Davida, celebrując 61 rocznicę aktu terroru, rząd brytyjski 
przesłał oficjalny protest. Nie jest w porządku, że naród, który bezwzględnie potępia 
terrorystów arabskich, nie chce przyznać, że ludzie, którzy brali udział 
w zwycięstwie syjonizmu, też byli terrorystami. 
Te dotyczące drażliwych spraw refleksje wprowadzają nas w sedno groźnego 
i niekończącego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Świat, który jest świetnie 
poinformowany o Holocauście i o racjach izraelskich, mało wie i mało się troszczy 
o drugą stronę medalu. A zdarzenia sprzed 61 lat, które Izrael celebruje, 
równocześnie są przyczyną gorzkiego żalu u innych. Kiedy 5 mln Żydów izraelskich 
fetowało Dzień Niepodległości, drugie tyle Palestyńczyków przywoływało Al-
Nakba, czyli Dzień Wielkiej Katastrofy. Płaczą, krzyczą i narzekają, bo ich los, w ich 
oczach, jest lekceważony. Izrael powstał i pierwsza połowa Deklaracji Balfoura 
została uwzględniona. Ale druga połowa została pominięta. Balfour powiedział, że 
popiera koncepcję „jewish home” pod warunkiem, cytuję: „że prawa i własność 
ludności nie żydowskiej nie będą unieważnione”6. 
 Minęło 61 lat. Żydzi posiadają swoje państwo, mocne i bogate. Bezpośredni 
sąsiedzi nie mają nic – ani swojego państwa, ani głosu, sponsorów politycznych, 
wpływów, dobrobytu. W dużej mierze żyją albo w obozach dla uchodźców, albo 
w dwóch zamkniętych gettach, pod kontrolą wojska izraelskiego, bez swobody 
ruchu i często bez elementarnych środków do życia. Izrael zamknął jedyny port 
                                                 
6 Deklaracja  Balfoura (The Balfour Declaration) – wydane 2 listopada 1917 roku oświadczenie brytyjskiego ministra spraw 
zagranicznych lorda Arthura Jamesa Balfoura o poparciu Wielkiej Brytanii dla koncepcji utworzenia żydowskiej siedziby 
narodowej w Palestynie.  źródło www.wikipedia.pl 

 



 8 

palestyński. Lotnictwo izraelskie zniszczyło jedyne lotnisko palestyńskie 
sfinansowane co ciekawe, przez Unię Europejską. Izrael kontroluje dostawy wody 
i często wyłącza prąd. Wyklucza dziesiątki tysięcy robotników palestyńskich, 
bezrobotnych, bo nie mogą przejść przez kordony do pracy. I cały czas Izrael buduje 
dokoła siebie mur większy od muru berlińskiego. Buduje też setki nielegalnych 
osiedli połączonych prywatnymi drogami – za drutem kolczastym, na ziemi 
palestyńskiej. W nieustannych potyczkach między armią okupacyjną, a bojownikami 
palestyńskimi jest 10 razy więcej ofiar wśród Arabów, niż pada ich po stronie 
żydowskiej. Obecnie, w Gazie, zabija ich sto razy więcej. Inaczej mówiąc, panuje 
nieprawdopodobna asymetria sił. 
 
2.2 Pięć hipotez w sprawie sojuszu Ameryki z Izraelem 
 Pytanie polityczne jest takie: Czy twarda postawa amerykańsko-izraelska 
dobrze służy długoterminowym interesom Izraela? Pytanie historyczne natomiast 
jest takie: Skąd ta wyjątkowa sytuacja się wzięła? Ja przedstawiam pięć elementów 
składowych. 
1. 40-letnie braterstwo broni na Bliskim Wschodzie.  
 Jak dotychczas wspólny wysiłek amerykańsko-izraelski zawsze przynosił tu 
zwycięstwo. Izrael stał się sztandarowym partnerem w globalnej walce o wolność. 
Amerykanie nie bardzo wiedzą, co to znaczy klęska, i bardzo, bardzo kochają 
swojego małego sojusznika, który tak dzielnie walczy. Poza tym Amerykanie są 
narodem osadników, którzy zdobyli cały kontynent od Indian i naturalnie 
faworyzują nowoczesny naród imigrantów, którzy wprowadzają, według nich, 
cywilizację na pustynię. 
2. Skuteczny lobbing w Waszyngtonie.  
 Siła lobby żydowskiego w Waszyngtonie jest legendarna, ale wydaje się 
mocno przesadzona. Największe bloki wyborców w Ameryce gromadzą się 
w ogromnej rzeszy z fundamentalistów protestanckich, którzy wierzą 
w nienaruszalną prawdę każdego słowa świętej Biblii. Jest ich 40–50 mln. I gdy 
czytają w Starym Testamencie, że Pan Bóg dał ziemię Judei i Samarii dzieciom 
Izraela, to przyjmują to poza dyskusją. Oni są syjonistami z pasją i w niektórych 
stanach taki ruch chrześcijańsko-syjonistyczny jest bardzo wpływowy. Należał do 
niego George W. Bush. I Sarah Pallin też. Naturalnie, lobby żydowskie o tym 
doskonale wie i stworzyło z nimi tzw. old testament alliance (sojusz 
starotestamentowy). Oczywiście organizacje amerykańsko-żydowskie są opanowane 
przez syjonistów. 
3. Głęboka amerykańska wiara w manichejską walkę dobra ze złem.  
 Wielu obserwatorów zwyczajów amerykańskich, od czasów ojców 
purytanów, mówi o pewnym etosie, który sądzi świat według ocen czarno-białych: 
albo dobro, albo zło. Dialektyka moralna, manicheizm purytański – co chcecie. 
W drugiej połowie XX w. etos ten rozrósł się na pożywce II wojny światowej, gdzie 
Amerykanie walczyli przeciw Trzeciej Rzeszy, a głównymi ofiarami Trzeciej Rzeszy 
byli Żydzi. Logicznie, moralnie sprawa żydowska i interesy USA są więc 
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utożsamiane. Holocaust został przyjęty jako pierwszorzędny symbol 
historycznego zła; stąd poparcie dla państwa żydowskiego to obowiązek wszystkich 
dobrych ludzi. Inne tragedie, inne grupy skrzywdzone nie wchodzą w rachubę. 
Wszystkie inne wątki historii Europy i Bliskiego Wschodu muszą pasować do tego 
schematu. 
4. Rola Kissingera.  
 Henry Kissinger był centralną postacią w rządach amerykańskich w latach 
1969–1977, akurat w kluczowym okresie, kiedy linia proizraelska się skonsolidowała. 
Dr Henry Alfred Kissinger urodził się w żydowskiej rodzinie w Niemczech, która 
w 1938 r. uciekła przed nazistami do Stanów Zjednoczonych. Po wojnie służył jako 
tłumacz w 970 oddziale wydzielonym kontrwywiadu armii USA w okupowanych 
Niemczech, gdzie wsławił się dekonspiracją wielu agentów gestapo. W latach 60. był 
doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydentów Johna F. Kennedy’ego 
i Lyndona B. Johnsona, w latach 1969–1974 dyrektorem Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego, a w latach 1973–1977 sekretarzem stanu w administracji Richarda 
Nixona i Geralda Forda. Uważany za jednego z głównych architektów światowej 
polityki odprężenia. 
5. Rola neokonserwatystów.  
 To grupa ideologiczna żydowska, ze szczególną doktryną wojenną, która 
przez krótki czas opanowała politykę Partii Republikańskiej i prezydenturę drugiego 
Busha. Korzenie tej grupy, bardzo nietypowej dla Żydów amerykańskich, sięgają 
radykalizmu lat 70. i 80., kiedy wielu z nich miało poglądy trockistowskie; potem 
nawrócili się na prawicę. To Perle, Wolfowitz, Abrams i inni. W latach 90. byli blisko 
generała Szarona i Partii Likud w Izraelu, zdobyli w USA zaufanie Rumsfelda 
i Cheneya, potem samego Busha. Ich wielka szansa, dzisiaj przegrana, to wojna 
o Irak, która miała być przystawką przed głównym daniem – atakiem na Iran. 
Nieudana ofensywa izraelska na Hezbollah w Libanie w 2007 r. była częścią tej 
strategii, która legła w gruzach. 
 
2.3 Widok z Polski 
 61 rocznica powstania państwa izraelskiego zbiegła się w ubiegłym roku z 90 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy dobrze rozumieją, że 
suwerenność można łatwo stracić oraz że potęga supermocarstw nie jest wieczna. 
Miejmy nadzieję, że rząd izraelski umie działać nie tylko odważnie, ale też 
rozsądnie. Bo ryzyko jest przeogromne, a równowaga sił w XXI w. widocznie się 
chwieje. Małe państwo, które ciągle walczy i z sąsiadami, i z ludnością strefy 
okupowanej, jest otwarte na wszelkie rodzaje zagrożeń. Dopóki to możliwe, 
ofensywa pokojowa jest konieczna. 
Wspomnieć również należy o tym, że większość przywódców izraelskich z 1948 r. 
urodziła się w Polsce. To pokolenie już odeszło, ale jestem pewien, że gdyby oni żyli, 
zazdrościliby obecnego miejsca Polski w świecie. Oni też by się zgodzili 
z powiedzeniem: skrzywiona pamięć to skrzywiona polityka.   
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3. Palestyńczycy – Kim są? Gdzie żyją? Dlaczego nie mają 
własnego państwa?  
 
 Nazwa Palestyńczycy zaczerpnięto od międzywojennego terytorium 
mandatowego Ligi Narodów. Dlatego też, Palestyńczykami nazywamy część arabów 
zamieszkujących dzisiejszą Palestynę. Obecnie skupieni są na tym obszarze w dwóch 
rejonach kontrolowanych przez Izrael to jest Zachodni Brzeg Jordanu oraz Strefa 
Gazy. Te dwa rejony tworzą razem Autonomię Palestyńską.  
Pierwsi Arabowie pojawili się na terenach Palestyny w I połowie VII w. W wyniku 
arabskiej ekspansji na bliski wschód i choć stanowili na tym obszarze największą 
grupę etniczną nie mieli udziału w życiu politycznym Imperium Osmańskiego ani 
współczesnej im Palestyny (prócz dzisiejszej Autonomii Palestyńskiej – Al - Fatah  
i Hamas). 
 Podczas ekspansji arabów na obszary dzisiejszej Palestyny nie tworzyli oni 
żadnych struktur politycznych uważając Palestynę za obszar Syrii. Tym samym 
przez pokolenia Palestyńczyków nie utworzyła się żadna świadomość narodowa. 
Pretekstem stał się rok 1947 kiedy to Brytyjczycy oddali swój mandat ONZ. Tym 
samym możliwość utworzenia państwa żydowskiego stała się bliższa. W tym 
właśnie okresie również arabowie zaczęli myśleć o utworzeniu państwa arabskiego 
na tym samym obszarze. Zaczęli w latach 50 od utworzenia Palestyńskiego Ruchu 
Wyzwolenia Narodowego zwanego potocznie Al- Fatah. Działania jednak na tym się 
nie skończyły. W 1964 utworzona została Organizacja Wyzwolenia Palestyny, która 
w założeniu miała reprezentować wszystkich Palestyńczyków. Dokumentem na 
wzór konstytucji stała się później przyjęta Palestyńska Karta Narodowa.    
W późniejszych latach niestety nowo powstałe ruchy wyzwoleńcze stawały się 
bardziej radykalne. Wynikiem tego była nieudana zbrojna próba przejęcia władzy  
w Jordanii w 1970.  Konsekwencją tego była masowa emigracja Palestyńczyków z 
tego kraju ale i tak Palestyńczycy dziś stanowią większość ludności Jordanii. 
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Autonomię Palestyńską zamieszkuje około 4 mln. Palestyńczyków z czego 1,5 mln  
w Gazie, a 2,3 mln w Zachodnim Brzegu Jordanu. Większość z nich żyje na skraju 
ubóstwa w obozach dla uchodźców. Niektórym z nich jednak udało się zdobyć 
wyższe wykształcenie na arabskich uniwersytetach i właśnie oni są inicjatorami 
zbrojnego ruchu wyzwoleńczego. Dlatego też w różnego rodzaju ruchach 
wyzwoleńczych Palestyny dochodzi do różnicy poglądów między radykalistami  
a umiarkowanymi działaczami. Widzimy to w dzisiejszych ugrupowaniach 
wyzwoleńczych Palestyny  radykalny Hamas i umiarkowany Al - Fatah. 
 

 
 

Fot. PAP/EPARaport Fatahu stwierdza, że Hamas zabijał jego ludzi podczas ostatniej izraelskiej ofensywy 
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3.1 Intifady 
 
 W historii Arabów mamy do czynienia z tak zwanymi Intifadami. Jest to 
arabskie określenie buntu, rebelii, powstania. Precyzyjnie jednak jest to jak mówi 
Robin Hulman „ okres powszechnego oporu przeciwko  uciskowi”.7 Na słowo 
Intifada przychodzi nam na myśl wojna izraelsko-palestyńska i słusznie jednak 
arabowie wszczynali Intifady również m.in: 

- w Bahrajnie (1965) przeciwko brytyjskiej obecności w Bahrajnie,  
- w Saharze Hiszpańskiej obecnie Sahara Zachodnia tzw. Intifada Zemla 

(1970)      przeciwko hiszpańskiej okupacji, 
- w Iraku(1991)-przeciwko dyktaturze Sadama Husajna. 

Intifady palestyńskie czyli powstania Palestyńczyków przeciw izraelskiej okupacji 
wybuchały: 

- Pierwsza Intifada (Intifada Kamieni) 1987-1993, 
- Druga Intifada(Intifada Al.-Aksa) od 2000r do dziś. 

 
3.2 Organizacja Hamas 

 Hamas (dosłownie "Zapał", "Entuzjazm", ale też akronim Harakat al-
Muqāwamah al-Islāmīja – Islamski Ruch Oporu) to radykalna islamska organizacja, 
która stała się aktywna we wczesnych etapach Intifady, działała w pierwszym 
rzędzie w Strefie Gazy, ale też na Zachodnim Brzegu. Przez większość państw 
zachodnich, w tym Unię Europejską i Stany Zjednoczone, uznana jest za organizację 
terrorystyczną. Hamas odgrywała największą rolę w gwałtownej 
fundamentalistycznej działalności wywrotowej zarówno przeciw Izraelczykom, jak i 
Arabom, którzy "odeszli z pola walki z syjonizmem" (gł. porozumienie pokojowe 
pomiędzy Egiptem a Izraelem w Camp David z 1978 r.) W jego początkowym 
okresie, ruch został zdominowany w pierwszym rzędzie przez ludzi 
identyfikowanych z Braterstwem Muzułmańskim. 
Za swój podstawowy cel organizacja ta uważa zbudowanie państwa palestyńskiego 
rozciągającego się od Morza Śródziemnego do rzeki Jordan oraz zniszczenie Izraela. 
 
3.3 Organizacja Hezbollah 

 Hezbollah (arab. Hizb-allah – Partia Boga) jest libańską partią polityczną 
islamskich szyitów, która została utworzona w roku 1982. Od początku była 
wspierana  
i finansowana przez Iran, Syrię a także przez dotacje ich zwolenników. Nazwa 
Organizacji Hezbollah pochodzi od słów "Partia Boga" i są to słowa z Koranu (58:22): 
"On wprowadzi ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; oni będą tam 
przebywać na wieki. Bóg znalazł w nich upodobanie i oni mają upodobanie w Nim. 
Oni stanowią partię Boga. O, tak! Zaprawdę, partię Boga - oni są szczęśliwi!" 

                                                 
7 The Washington Post 
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Hezbollah jest uważany przez niektóre państwa za organizację terrorystyczną, 
przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Izrael i Kanadę. Stany 
Zjednoczone zaczęły określać Hezbollah organizacją terrorystyczną po jego atakach 
na amerykańskie bazy wojskowe i ambasadę amerykańską w Libanie w czasie wojny 
między Libanem, Izraelem i USA w latach osiemdziesiątych. Większość krajów, 
między innymi państwa Unii Europejskiej nie wpisują Hezbollahu na listę 
"organizacji terrorystycznych". 
 
3.4 Organizacja Wyzwolenia Palestyny  

 Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP, arab. munazzamat at-tahrir al-
filastinija) - polityczna reprezentacja arabskiej ludności Palestyny na uchodźstwie. 
Powstała  
w 1964 roku z połączenia wielu różnych ugrupowań walczących o utworzenie 
państwa palestyńskiego. Najważniejsze z nich to Al-Fatah (Palestyński Narodowy 
Ruch Wyzwolenia), Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Ludowo-Demokratyczny 
Front na rzecz Wyzwolenia Palestyny. OWP miała koordynować działania wojskowe 
i polityczne wszystkich walczących Palestyńczyków. Celami łączącymi te 
ugrupowania było: 

���� odrzucenie rezolucji 181/II o podziale Palestyny na dwa państwa,  
���� dążenie do likwidacji państwa izraelskiego,  
���� utworzenie na obszarze całej Palestyny jednego "demokratycznego i 

świeckiego" państwa z równymi prawami dla Arabów i Żydów.  
OWP szybko stała się obok Izraela i państw arabskich trzecią siłą w konflikcie 
arabsko-izraelskim. Od 2004 roku przewodniczącym OWP jest Mahmud Abbas pod 
którego wodzą zmalała radykalność organizacji, teraz gotowa jest ona uznać 
państwo Izrael w zamian za niepodległość Palestyny. 
 

3.5 Organizacja Al - Fatah 

 Al - Fatah (arab akronim od nazwy Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini; 
arab  dosłownie: "Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego") jest jedną z 
największych palestyńskich partii politycznych i największą frakcją Organizacji 
Wyzwolenia Palestyny. Na scenie polityki w Autonomii Palestyńskiej zajmuje 
pozycję centro-lewicową. Wyraz Al-Fatah po arabsku składa się z trzech liter F-T-H: 
F od wyrazu Falastin "Palestyna", T od wyrazu Tahrir "wyzwolenie", i H od Haraka co 
oznacza ruch albo organizację. Skrót "Fatah" jest odwrotnym akronimem pełnej 
nazwy organizacji i przypomina słowo "Fath", oznaczające "podbój". Samo słowo  
"al-Fatah" jest tłumaczone jako "Zwycięstwo". Al-Fatah ma status obserwatora  
w Międzynarodówce Socjalistycznej. Al-Fatah posiada także kilka zbrojnych frakcji, 
które prowadzą walkę zbrojną z Izraelem. 
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4. Źródła konfliktu. 

Autoryzowane opracowanie redakcyjne na podstawie wykładu wygłoszonego przez prof. 
Normana Daviesa w Centrum Kultury Żydowskiej – Fundacja Judaica w Krakowie, 12 
listopada 2008 r. - „Pomocnik Historyczny” dodatek do czasopisma Polityka z dnia 7 luty 
2009 r. 
 

Bagaż historyczny 

 Konieczne jest neutralne stanowisko aby obiektywnie przedstawić zarówno 
źródła konfliktu jaki i sam konflikt palestyńsko-izraelski w odpowiednim świetle. 
Potępić należy każdą zbrodnię. Życzyć  natomiast Izraelowi pomyślności, niech 
kwitnie dalej, a równocześnie życzyć Palestyńczykom wyzwolenia z obecnej niedoli.  
Trzeba w tym miejscu przedstawić pięć czynników składających się na bagaż 
historyczny, zgromadzony w ciągu minionych 60 lat, który ciągle przeszkadza 
przygotowaniom do pokoju: 
 
1.  Zimna wojna ~ Kryzys w Palestynie wybuchł równolegle z zimną wojną i blokadą 
Berlina; z czasem konflikt arabsko-izraelski został wplątany w globalną rywalizację 
USA i ZSRR. Amerykanie, po początkowych wahaniach, bezwarunkowo popierali 
Izrael. Sowieci natomiast po początkowym wsparciu dla Izraela wybrali państwa 
arabskie: szczególnie Syrię i Egipt. Doszło w tym kontekście do pięciu ostrych wojen: 
w 1948–1949 r., 1956 r., 1967 r., 1973 r. i 1982 r. Za każdym razem, z pomocą 
amerykańską, Izrael zwyciężał, umacniał władzę nad terytoriami, unikał rokowań, 
licząc na swoją rosnącą przewagę wojskową. Kilka razy Amerykanie skłonili swoich 
klientów izraelskich do wyrażenia zgody na rokowania pokojowe – np. w Camp 
David w 1978 r. – ale nigdy nie popchnęli ich do ostatecznych decyzji; załatwili 
sprawę np. z Egiptem i Jordanią, ale nie z Syrią lub z Palestyńczykami. Amerykanie 
bez przerwy dawali pierwszeństwo umocnieniu „twierdzy wolnego świata” na 
Bliskim Wschodzie. Pozwolili nawet, żeby Izrael potajemnie otrzymał technologie do 
budowy bomby nuklearnej, bezkarnie łamiąc międzynarodowy traktat 
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej; od tego czasu koła rządzące w Izraelu czuły 
się o tyle pewniejsze siebie, że mogły czekać, aż przeciwnik przyjmie twarde 
warunki zwycięzcy. Takie postawy, niestety, przeżyły zimną wojnę, która skończyła 
się 20 lat temu. 
 
2. Ewolucja syjonizmu ~ Ruch syjonistyczny zawsze był zróżnicowany. Teodor 
Herzl, ojciec syjonizmu politycznego, miał swoich ostrych krytyków ze strony 
pionierów syjonizmu kulturowego. Ben-Gurion z trudnością utrzymał równowagę 
między świecką lewicą, grupami ultrareligijnymi a ultraprawicą. Ale nieprzerwany 
stan wojenny stopniowo umacniał radykałów o mentalności oblężonej twierdzy 
wojskowej i osłabiał dziedzictwo Ben-Guriona lub Goldy Meir. Przykry był ten 
skutek wojen. Od późnych lat 60 przewagę w polityce Izraela zdobyli tacy działacze, 
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jak wspomniani Begin i Szamir czy gen. Szaron, których fundamentalistyczne 
poglądy nie skłaniały do kompromisu. Klimat rozpaczy odpowiadał im doskonale, 
a modelowa demokracja izraelska, ciągle w atmosferze zagrożenia bezpieczeństwa 
narodowego, przypieczętowała ich dominację. W 1995 r. najbardziej obiecujący 
premier Icchak Rabin, były generał i polityk Partii Pracy, został zamordowany przez 
fanatyka, który nie mógł strawić ustępstw Rabina w rozmowach z Palestyńczykami. 
Kontakty zamarły, a do władzy wróciła ultraprawica w osobie Szarona, głównego 
protektora kolonistów żydowskich, którzy regularnie i bez hamulców zasiedlają 
ziemię palestyńską. Dzisiaj szaroniści konkurują między sobą o władzę. 
 
3. Radykalizacja polityki palestyńskiej ~ Wrogowie Izraela się mylą, jeśli myślą, że 
wszystkie choroby polityczne i niesprawiedliwości są po stronie państwa 
żydowskiego. Strona palestyńska również na nie cierpi. Jeśli bowiem nieustanny 
konflikt ośmielał „beton” izraelski, zachęcał on po drugiej stronie desperacki 
radykalizm, terroryzm i fundamentalizm ultrareligijny. Arabowie z Palestyny nie są 
jednolici. Niemała jest grupa chrześcijańska. Istnieje wykształcona inteligencja. Ale 
brak państwowości, brak rozwoju i upadek nadziei robią swoje. Bezmyślne 
kampanie terrorystyczne – np. podczas olimpiady w Monachium (bojówki Czarnego 
Września uprowadziły 11 izraelskich sportowców; 2 zabito w hotelu, 9 zginęło 
podczas nieudanej próby ich odbicia na lotnisku) przyniosły hańbę; buntownicza 
postawa wobec monarchii w Jordanii sprowokowała straszliwe represje i życie 
tułacze. Okoliczności karmiły kulturę korupcji. Potem – pierwsza i druga intifada, 
antyizraelskie powstania, które ciągnęły za sobą nowe fale represji. W latach 90. Jaser 
Arafat (nieżyjący już najbardziej znany polityk i przywódca palestyński, lider 
Organizacji Wyzwolenia Palestyny) odzyskał autonomię, dawno spóźnioną, i zdobył 
Nagrodę Nobla razem z premierem Rabinem. Ale stopniowo tracił zaufanie 
własnych ludzi. Zmarł w Paryżu, nie było wielkiej żałoby. W wyborach lokalnych 
w Gazie wygrał natomiast radykalny Hamas, islamska grupa, która odmawia 
Izraelowi prawa do istnienia. Amerykanie koniecznie chcieli dla Palestyny 
demokracji, a teraz stają w obliczu demokracji antyizraelskiej i antyamerykańskiej. 
Dopóki okupacja izraelska trwa, cierpliwość nie owocuje i grupy pozytywistyczne 
nie mają szans. O ile trudności w Izraelu biorą się z nadmiaru sukcesu wojskowego, 
to u Palestyńczyków pochodzą od nadmiaru desperacji związanej z brakiem 
powodzenia w każdej dziedzinie. Już trzy pokolenia tego biednego arabskiego ludu 
powtarzają hasło dobrze znane Polakom: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród! Hymn 
Palestyny, „Biladi, Biladi”, wyraża bowiem dokładnie ten sentyment: „Mój kraj! Moja 
ziemia, ziemia moich przodków!”. A co Palestyńczycy pamiętają? Najstarsi na 
pewno słyszeli o rządach sułtana, kiedy ostatnim krzykiem rozpaczy był bunt 
przeciw Turkom, gdy angielski generał Allenby zjawił się na białym koniu, a Żydów 
było za mało, aby myśleć o konflikcie. Dziadkowie, młodzi w międzywojniu, 
przeżyli wielkie powstanie przeciw Brytyjczykom i początki nacjonalizmu 
arabskiego. Patrzyli ze zdumieniem na dopływ coraz większej liczby obcokrajowców 
z Europy, którzy zachowywali się tak, jakby Palestyna była terra nulla, ziemią bez 
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mieszkańców. (Polacy by podobnie reagowali, gdyby starodawni Sarmaci zjawili się 
w Polsce po 2000 lat, przekonani, że wracają do ziemi ojczystej). Po II wojnie 
światowej Palestyńczycy byli zszokowani, kiedy Brytyjczycy pakowali manatki, 
dokładnie jak Turcy niecałe 30 lat wcześniej. Pozbawieni kierownictwa, nieświadomi 
jakiejś tożsamości odrębnej od innych Arabów, nie mieli wyraźnych planów, ale 
w 1947 r. zgodziliby się prawie bez wyjątku, że podział ich kraju, gdzie oni, 
większość, mieli być bezwładną mniejszością, był głęboko niesprawiedliwy. 
Protestowali bez skutku. Liczyli na ratunek ze strony Egiptu, Syrii, Iraku. Nic nie 
pomogło. Al-Nakba, Wielka Katastrofa, pochłonęła ich nagle i brutalnie. Strzelaniny, 
ucieczki, wypędzenia, spalone domy i wsie, obozy przejściowe, które okazały się 
stałe. Później dekady biedy i okupacji, bezrobocia i wykluczenia. Pamiętają przede 
wszystkim odrębne traktowanie Żydów i nie-Żydów. Żydzi z całego świata cieszą 
się z prawa powrotu do Palestyny. Nie-Żydzi są pozbawieni tego prawa. 
 
4. Podzielony świat arabski i muzułmański ~ Izrael, nie większy niż województwo 
małopolskie lub miasto Londyn, jest otoczony 100-milionowym obszarem państw 
arabskich; niektóre z nich są bardzo bogate – wszystkie upokorzone przez brak 
jedności. Dotychczas Izrael przetrwał dzięki ogromnemu arsenałowi wojskowemu, 
dzięki poparciu USA i dzięki słabej współpracy między sąsiadami. Ale nikt nie może 
zapewnić, że ten stan rzeczy się nie zmieni. Wcześniej czy później, jeśli istniejąca 
niezgoda potrwa, przeciwnicy Izraela znajdą sposób, aby uderzyć. Mały David może 
zabijać Goliatów 10-, 20-krotnie, ale jedna klęska, jedna pomyłka i jeden z Goliatów 
zabije Davida na zawsze. Lepiej dojść z Goliatem do porozumienia i aby uzyskać 
porozumienie, przygotować się do ustępstw. 
 
5. Specjalne związki Izraela z USA ~ Bez dwóch zdań, powodzenie Izraela w drugiej 
połowie XX w. jest ściśle związane z unikatowym sojuszem z największym 
mocarstwem świata. Izrael ma absolutne pierwszeństwo wśród krajów, które 
otrzymują wsparcie finansowe i wojskowe od USA. Izrael ma prawo wydać te 
ogromne sumy od podatników amerykańskich bez żadnych ograniczeń i bez kontroli 
Kongresu. Izrael ma dostęp do najnowszej i najdroższej technologii wojskowej, 
a wywiad izraelski, Mosad, współpracuje z CIA jak bratnia organizacja. W sferze 
dyplomatycznej USA popierają Izrael nie bezkrytycznie, ale tak skutecznie, że Izrael 
nigdy nie musiał zmieniać swojej polityki z powodu jakiejś krytyki. Zgromadzenie 
ONZ potępiło czyny Izraela 322 razy, Rada Bezpieczeństwa przeszło 100 razy, 
zupełnie bez efektu. USA złożyły weto na takie rezolucje przeszło 40 razy. Świat nie 
zna drugiego takiego przypadku. Dzięki wielkiemu sponsorowi Izrael robi swoje, po 
swojemu, nie uwzględniając opinii innych. Słynne są słowa Abby Ebana, kiedyś 
ministra spraw zagranicznych Izraela: „Jeśli Algieria przedstawi w ONZ rezolucję, 
że kula ziemska jest płaska i że Izrael jest za to odpowiedzialny, rezolucja by 
przeszła: 164 głosów za, 13 przeciw przy 26 wstrzymujących się”. I Eban miał rację. 
Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia wieloletniego konfliktu stała się rezolucja ONZ 
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z dnia 29 listopada 1947, która zakładała utworzenie niepodległego państwa 
żydowskiego i  nieakceptowania przez stronę arabską  podziału Palestyny na część 
arabską i żydowską.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

5. Przebieg konfliktu między Żydami a światem arabskim 

Wojny wybuchają z różnych przyczyn ale konflikt izraelsko-palestyński mimo wielu 
rozejmów to nadal jedna wojna prowadzona od ponad pół wieku.   
 

5.1 I wojna arabsko-żydowska 

 Pierwszy raz do konfrontacji doszło 15 maja 1948 kiedy to wojska Egiptu, 
Syrii, Libanu, Jordanii oraz Iraku przekroczyli granicę Izraela zmuszając go do 
obrony. Wydarzenia te znamy pod nazwą  Wojna o Niepodległość (przypomnijmy 
Izrael proklamował Niepodległość dzień wcześniej) lub też I wojną izraelsko-
arabską. Podczas pierwszych dni walk przeciw arabom walczyły tylko oddziały 
Hagana8- pospolite ruszenie. Siły Obrony Izraela(IDF) jako regularna armia powstały 
dopiero lub już w maju 1948 r. IDF zwycięsko pokonywała siły nieprzyjaciela, 
później już przeszła do kontrataku niszcząc słabe punkty armii arabskiej. Wynikiem 
tego było poszerzenie terytorium przyznane przez ONZ Izraelowi o 6,7 tys. km2. 
Rezultat wojny trwającej 15 miesięcy to dla Izraela ponad 6 tysięcy ofiar co wtedy 
stanowiło 1% ówczesnej populacji Izraela. 
I wojna arabsko-żydowskiej - statystyka 
Data: 15 maja 1948 – 20 lipca 1949 
Miejsce: obszar Palestyny. 
Siły: Izrael- 117 tys. ludzi    Państwa Arabskie(łącznie)- 60 tys. 
Straty:  Izrael – 6 373   Państwa Arabskie(łącznie)  - 14 tys. 
Wynik: Zwycięstwo Izraela.   
Skutki polityczne: podpisanie przez państwa arabskie układu o zawieszenie broni  
z Izraelem oraz uznanie przez te państwa linii frontowych za tymczasowe granice. 
Miejsca porozumień: 1949r. (Egipt- 24 luty; Liban- 23 marzec; Jordania- 3 kwietnia; Syria – 
20 lipca, Arabia Saudyjska wycofała się z wojny bez podpisania układu.) 
 
 

 

 

5.2 II wojna izraelsko- arabska( potocznie nazywana kryzysem Sueskim) 
 
 Stronami konfliktu w tej wojnie był Egipt i Izrael, oraz wojska Francji i Wlk. 
Bryt. po stronie Izraela. Po uderzeniu przez Brytyjczyków i Francuzów na Suez USA 
i ZSRR  wystosowały protest względem tych działań co spowodowało szybkie 
zakończenie wojny. (USA obawiały się eskalacji konfliktu, ZSRR  raczej 
mocarstwowych aspiracji kolejnych krajów zachodu) oraz zmuszenie Izraela do 
oddania Synaju. 
 
                                                 
8 Hagana (z hebrajskiego: "obrona"), żydowska organizacja zbrojna w Palestynie, zalążek izraelskiej armii. Założona została w 
1920 dla obrony osadników żydowskich. Rozbudowana została w latach 1936-1938 w okresie gwałtownej imigracji Żydów do 
Palestyny. W 1931 nastąpił rozłam i wyłonił się Irgun. W 1941 utworzono oddziały szturmowe Palmah.  www.wikipedia.pl 
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Przyczyną wybuchu konfliktu były m.in. 
1. terrorystyczne ataki na obiekty i wojska izraelskie w strefie przygranicznej, 
 dokonywane z inspiracji egipskiej, 
2. zamknięcie przez Egipt cieśniny Tiran dla żeglugi izraelskiej, 
3. nacjonalizacja Kanału Sueskiego dokonana 26 VII 1956 przez Egipt, co 

zagroziło interesom Francji i Wielkiej Brytanii. 
- 29 X 1956- zaatakowanie przez wojska  Izraela Egiptu, 
- X/XI zajęcie przez wojska izraelskie Półwyspu Synaj, 
- 31 X 1956 zbombardowanie przez lotnictwo francuskie i brytyjskie 

egipskich baz wojskowych i osiągnięcie linii kanału Sueskiego przez 
armię Izraelską, 

- 5 XI 1956 uderzenie na Suez przez Brytyjczyków i Francuzów, 
- 7 XI 1956 zakończenie działań wojennych, 
- 22 XII 1956 wycofanie wojsk sojuszniczych pod nadzorem sił ONZ. 

II wojna izraelsko- arabska - statystyka: 
Data: 29 października 1956 – 6 listopada 1956 
Miejsce: Półwysep Synaj, Egipt 
Siły: Izrael IDF 45 tys. ludzi Wlk. bryt 45tys. ludzi Francja 34 tys. ludzi Egipt 70 tys 
ludzi 
Wynik: Zawieszenie broni  
Skutki polityczne: zajęcie Półwyspu Synaj przez siły UNEF, Przyznanie przez Egipt 
prawa żeglugi Izraelowi w tym rejonie, Militarne zwycięstwo Izraela, Wielkiej 
Brytanii i Francji 
Straty: Ogół (wojska Izraelskie oraz wojska Wlk. Bryt oraz Francji)  298,  Egipt 650  
 
 

5.3 III wojna rabska tzw. wojna sześciodniowa  
 

 Konflikt został sprowokowany przez Nasera9 poprzez  wydanie decyzji o 
wycofaniu wojsk ONZ kontrolujących (na niedawnym froncie) wojska egipskie i 
arabskie. Powodem było także uniemożliwienie żeglugi Izraelowi po zatoce Akaba. 
Jednak to Izrael zaatakował pierwszy 5 VI 1967. Izrael zniszczył wszystkie większe 
lotniska  państw sprzymierzonych arabskich. W ciągu sześciu dni główne siły 
arabskie zostały rozbite przez Izrael. Egipt w ten sposób utracił  Synaj, Jordania 
Zachodni brzeg Jordanu, Syria Wzgórza Golan. Izrael zajął także  Strefę Gazy, która 
była pod zarządem sił zbrojnych ONZ. W wyniku wojny sześciodniowej Jerozolima 
podzielona dotąd przez Izrael i Jordanię została jednym miastem - stolicą Izraela. 
III wojna rabska - statystyka: 
Data: 5 czerwca 1967 – 10 czerwca 1967 
Miejsce: Bliski wchód 
Siły: IDF 264 tys. ludzi (197 samolotów, 1,3 tys. czołgów, 960 dział artylerii) 
                                                 
9 Naser Gamal Abd el-, Djamāl 'Abd an-Nāsir (1918–1970), polityk egipski, pułkownik. Współzałożyciel 
nacjonalistycznej organizacji Wolnych Oficerów, która w lipcu 1952 obaliła króla Egiptu Faruka. wiem źródło 
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Egipt: 160 tys. ludzi (410 samolotów, 900 czołgów, 1,1 tys. dział artylerii) 
Syria: 75 tys. ludzi (200 samolotów, 300 czołgów, 400 dział artylerii) 
Jordania: 55 tys. ludzi (120 samolotów, 300 czołgów, 200 dział artylerii) 
Irak: 20 tys. ludzi (50 samolotów, 100 czołgów) 

Wynik: zwycięstwo Izraela, druzgocąca przegrana sąsiadów Izraela 
Straty: Izrael 779 zabitych, 2 563 rannych, 14 jeńców (46 samolotów, 80 czołgów) 

Egipt: 11,5 tys. zabitych, 20 tys. rannych, 5,5 tys. jeńców (350 samolotów, 625 
czołgów, 750 dział artylerii) 
Syria: 2,5 tys. zabitych, 5 tys. rannych, 600 jeńców (57 samolotów, 100 czołgów) 
Jordania: 6 tys. zabitych, 12 tys. rannych, 636 jeńców (28 samolotów) 
Irak: 10 zabitych, 30 rannych (28 samolotów) 

 

 

5.4 Wojna Jom Kipur. 
 
 Wojna Jom Kipur była zemstą ze strony Egipt i Syrię, gdyż chciały one 
odzyskać ziemie utracone w wyniku wojny sześciodniowej. Wojna rozpoczęła się  
w żydowskie święto Jom Kipur10- stąd pochodzi nazwa wojny Armia syryjska 
zamierzała zdobyć Wzgórza Golan (strategiczne miejsce z powodu źródła rzek 
wypływających na teren Izraela). Niestety plan ten nie został wykonany i po ciężkich 
walkach Syryjczycy musieli się wycofać. Sojusznik Syrii Egipt wdarł się  
w umocnienia Synaju jednak po świetnym ataku z powietrza lotnictwa izraelskiego 
Egipcjanie zostali okrążeni. Jednak dopiero nacisk ONZ i supermocarstw 
spowodowały zaprzestanie działań wojennych. 
Wojna Jom Kipur - statystyka: 
Data: data: 6 październik -26 październik 1973 
Miejsce: Bliski Wschód 
Siły: Siły Obronne Izraela: 415 000 tys. ludzi, 561 samolotów, 1500 czołgów, 945 dział 
 artylerii  

Egipt 300 000 ludzi, 690 samolotów,2,400 czołgów, 1,120 dział artylerii 
Syria: 60,000 ludzi. 350 samolotów, 1,400 czołgów, 600 dział artylerii 
Irak: 60,000 ludzi, 73 samoloty, 700 czołgów, 200 dział artylerii 

Wynik: Wygrana Izraela 
Skutki polityczne: zawieszenie broni na mocy Rezolucji ONZ nr. 338 
Straty: Siły Obronne Izraela: 2,656 zabitych, 7,250 rannych (102 samoloty, 400 
 czołgów)  

Egipt Syria Irak: 8,528 zabitych, 19,540 rannych, (2,250 czołgów, 432 samoloty) 
 

 

 
 

                                                 
10 Jom Kippur, w judaizmie Dzień Pojednania - pokuty i postu, obchodzony dziesiątego dnia miesiąca tiszri 
(IX/X).  www.wiem.pl 
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5.5 V wojna izraelsko-arabska 
 
 V wojna izraelsko-arabska, inwazja na Liban (6-11 czerwca 1982) - Izrael, 
wykorzystując libańską wojnę domową, wysłał do Libanu armię w celu 
zlikwidowania oddziałów Organizacji Wyzwolenia Palestyny, mających główną 
siedzibę w Bejrucie. Lądowe siły izraelskie starły się z przebywającymi w Libanie od 
1976 z tytułu mandatu Ligi Państw Arabskich wojskami syryjskimi. 11 czerwca 
podpisano izraelsko-syryjskie zawieszenie broni. Pośrednictwo ONZ doprowadziło 
do ewakuacji oddziałów palestyńskich z Bejrutu. Wojska izraelskie wycofały się  
z Libanu w 1985. Pod kontrolą izraelską pozostała tzw. strefa bezpieczeństwa (pas o 
szerokości 8-10 km w południowym Libanie, wzdłuż granicy izraelsko-libańskiej), 
praktycznie okupowana przez wojska izraelskie od 1978.11 
V wojna izraelsko-arabska – statystyka 
Data: 6 czerwca 1982 r. – 10 czerwca 1985 r. 
Miejsce: Liban 
Siły: Siły Obronne Izraela: 76 tys. ludzi (634 samoloty, 800 czołgów, 1,5 tys. 
 transporterów) 
 Syria: 22 tys. ludzi (450 samolotów, 352 czołgi, 300 transporterów, 300 dział 
 artylerii) 
 OWP: 15 tys. ludzi (300 czołgów, 150 transporterów, 350 dział artylerii) 
Wynik: zwycięstwo Izraela 
Skutki polityczne: Ewakuacja OWP z Libanu,  Izraelska okupacja południowego 
Libanu (1982-1985), Izraelska strefa bezpieczeństwa (1985-2000), Konflikt  
w południowym Libanie (1982-2000), Syryjska okupacja Libanu (1982-2005), Wzrost 
wpływów Hezbollahu w Libanie 
Straty: Izrael 1216 zabitych, Syria i OWP 17 825 zabitych 

 
5.6 Konflikt izraelsko-palestyński lata 2007-2008  
 
 Konflikt izraelsko-palestyński (2007-2008) – konflikt w Strefie Gazy odnoszący 
się do szeregu walk między palestyńskimi bojownikami a Izraelskimi Siłami 
Obronnymi (IDF), który rozpoczął się w 15 maja 2007. Przyczyną nowego konfliktu 
była agresja Hamasu na teren Izraela, czyli niedotrzymanie umowy zapisanej 
rozejmem z 26 listopada 2006. W odpowiedzi na agresje Hamasu premier Izraela 
Olmert, postanowił wraz z wojskowym dowódcą Gabim Ashkenazi odparcie ataków 
bojowników opozycji. Chęć uwolnienia Gilada Szalita uprowadzonego 25 czerwca 
2007 przez bojowników Hamasu, którego nie udało się oswobodzić, przyczyniła się 
do podjęcia działań militarnych. w pierwszej połowie 2008 oprócz zaciętych operacji 
militarnych trwały rozmowy w sprawie pokoju. Negocjacje nie były specjalnie 
udane. Dopiero 19 czerwca 2008 wszedł w życie rozejm, który okazał się kruchy, 

                                                 
11 http://portalwiedzy.onet.pl/73960,,,,wojny_izraelsko_arabskie,haslo.html 
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ponieważ w drugiej połowie 2008 wydarzyło się dużo incydentów, które łamały 
postanowienie zawieszenia broni. Zawieszenie broni zostało zniesione 19 grudnia 
2008 przez Hamas, po czym rozpoczął się kolejny konflikt.  
Kalendarium konfliktu w 2008  

- 4 lutego - zamach w izraelskiej Diamonie  
- 3 marca - szarża wojsk izraelskich na Gazę pod wodzą Gabiego Ashkenazi  
- 6 marca - zamach w szkole w Jerozolimie  
- 12 marca - Hamas wystawił warunki pokoju, których Izrael nie przyjął  
- 13 marca - palestyńskie siły powietrzne bombardowały teren izraelski od Tel 

Awiwu do Ramali  
- 31 marca - potyczka w Gazie  
- 6 kwietnia - rozmowy izraelsko-palestyńskie (Olmert-Abbas) o pokoju, które 

zakończyły się fiaskiem.  
- 16 kwietnia - izraelski nalot na Gazę w którym zginęło 4 żołnierzy 

palestyńskich  
- 19 kwietnia - atak rakietowy Izraela w Gazie. Ofiarą agresji był aktywista 

Hamasu Imad Abu Amar.  
- 25 kwietnia - Izrael odrzucił 1,5 roczny rozejm z Palestyną.  
- 12 maja - kolejne fiasko rozmów o rozejmie, powód Izrael nie chce zwolnić 

450 więźniów palestyńskich, w zamian za Gilada Szalita porwanego 25 
czerwca 2006  

- 17 czerwca - Egipt ogłasza, że po tygodniowej mediacji dojdzie do rozejmu  
- 19 czerwca - rozejm, zawieszenie broni w konflikcie  

Konflikt izraelsko-palestyński lata 2007-2008 - statystyka 
Data: 15maja 2007 – 19 czerwca 2008 
Miejsce: Strefa Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu 
Siły: Siły Obronne Izraela – brak danych 

Autonomia Palestyńska- brak danych 
Wynik: zawieszenie broni 
Skutki polityczne:  
Straty: Izrael 11 zabitych, 131 rannych Autonomia Palestyńska 409 zabitych, 436 
rannych 

 
5.7 Ostatni konflikt izraelsko – palestyński, Operacja Płynny Ołów 
 
 Operacja Płynny Ołów - rozpoczęta przez Siły Obrony Izraela 27 grudnia 
2008 r.(o godz. 11 czasu miejscowego; 9:30 UTC) operacja militarna, której celem była 
likwidacja członków i zniszczenie infrastruktury Hamasu w Strefie Gazy. W wielu 
krajach arabskich wydarzenie to określane jest jako Masakra Gazy. Konflikt ten to 
kolejna odsłona konfliktów i wojen izraelsko-arabskich. Bezpośrednią przyczyną 
rozpoczęcia działań zbrojnych było wznowienie ostrzału terytorium Izraela przez 
palestyńskie ugrupowanie Hamas po zakończeniu rozejmu z 19 czerwca 2008 r., 
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który wygasł 19 grudnia 2008 r. Organizacja ta oskarżyła Izrael o nie zniesienie 
blokady Strefy Gazy i powtarzające się rajdy wojsk izraelskich. Izrael obciążył 
natomiast Hamas za ataki rakietowe i moździerzowe na południe kraju. Jak twierdzą 
władze państwa żydowskiego, ich celem jest obrona przed palestyńskimi rakietami i 
zapobieżenie dalszemu zbrojeniu się Hamasu. Tymczasem Hamas żąda zakończenia 
izraelskich ataków i zniesienia blokady Strefy Gazy. 
Pierwszego dnia izraelskiej operacji, siły lotnicze zbombardowały ponad 100 celów 
w ciągu czterech minut, włączając w to bazy Hamasu, obozy treningowe, kwatery i 
biura we wszystkich głównych miastach Strefy Gazy, takich jak Gaza, Bajt Hanun, 
Chan Junis i Rafah. Infrastruktura cywilna, taka jak meczety, domy i szkoły, również 
została zaatakowana. Izrael twierdzi, że wiele z tych budynków było 
wykorzystywanych do składowania broni, a ataki nie były wymierzone w cywilów. 
Izraelska marynarka wojenna zacieśniła blokadę Strefy Gazy, czego efektem był 
incydent z jednostką cywilną. 
 Hamas zintensyfikował swe ataki rakietowe i moździerzowe przeciwko 
Izraelowi w trakcie trwania konfliktu, uderzając w miasta Ber Szewa i Aszdod. 
Zasięg rakiet tej organizacji wzrósł 16 do 40 km. Ataki te spowodowały ofiary wśród 
cywilów izraelskich i straty w infrastrukturze gospodarczej. 
W dniu 3 stycznia 2009 r. izraelskie wojsko rozpoczęło inwazję lądową na Strefę 
Gazy, wykorzystując piechotę zmechanizowaną, broń pancerną i jednostki 
artyleryjskie, wpierane przez helikoptery. Izraelski minister obrony Ehud Barak 
zapowiedział, że będzie to „wojna prowadzona do samego końca”, podczas gdy rzecznik 
Hamasu Ismail Radwant zadeklarował, że jego organizacja będzie „walczyć do 
ostatniego tchu”. 
 Międzynarodowe reakcje na konflikt to przede wszystkim wezwania do 
wprowadzenia natychmiastowego zawieszenia ognia, a także wyrazy 
zaniepokojenia odnośnie sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy oraz uwagi dotyczące 
dostarczania tam pomocy humanitarnej. W odpowiedzi na nie, Izrael ogłosił, że 
każdego dnia będzie wprowadzał na trzy godziny zawieszenie broni, co jednak nie 
zostało zrealizowane. 
 W dniu 8 stycznia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych przyjęła Rezolucję nr 1860, wzywającą do natychmiastowego 
zawieszenia broni i wycofania żołnierzy izraelskich. Poparło ją 14 z 15 członków 
Rady - jeden (Stany Zjednoczone) wstrzymał się od głosu. Izraelski premier Ehud 
Olmert nazwał rezolucję „niewykonalną z powodu powtarzających się ataków 
rakietowych”, a Ayman Taha z Hamasu stwierdził, że ONZ „nie bierze pod uwagę 
interesów naszego narodu”. 
Operacja Płynny Ołów- stastystyka 
Data: 27 grudnia 2008 - 18 stycznia 2009 
Miejsce: Strefa Gazy, południowy Izrael 
Siły:  Izrael – 80+ samolotów i helikopterów, 176.500 (10.000 siły inwazyjne 
 Hamas, Palestyński Islamski Dżihad, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny- 
20 000 bojowników 
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Wynik: obie strony ogłosiły swoje zwycięstwo. 
Skutki polityczne:  
Straty: Izrael 14 zabitych: 11 żołnierzy, 3 cywilów oraz 311 rannych: 233 rannych 
 żołnierzy, 78 rannych cywilów 
 Hamas co najmniej 1350 zabitych (wg. źródeł palestyńskich), z czego 700 
 bojowników (według SOI), ponad 5000 rannych 
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6. Region Bliskiego Wschodu 

 

 

 

Sąsiedzi i długość granic  

całkowita długość granic: 1 017 km w tym: 

• Egipt - 266 km  
• Jordania - 238 km  
• Liban - 79 km  
• Syria - 76 km  
• Autonomia Palestyńska-Strefa Gazy - 51 km  
• Autonomia Palestyńska-Zachodni Brzeg - 307 km  
• Morze Śródziemne - 180 km  
• Morze Martwe - 70 km  
• Morze Czerwone nad Zatoką Akaba - 7 km  
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     Kraje utrzymujące stosunki dyplomatyczne z Izraelem           kraje z którymi stosunki dyplomatyczne są zawieszone 
     kraje nie uznające Izraela                                                               brak stosunków dyplomatycznych 

 

Izrael utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze 160 państwami i ma 93 misje 
dyplomatyczne na całym świecie. Jedynie trzech członków Ligii Państw Arabskich 
znormalizowało swoje stosunki z Izraelem: Egipt podpisał traktat pokojowy w 1979, 
Jordania podpisała traktat pokojowy w 1994, a Mauretania nawiązała pełne stosunki 
dyplomatyczne w 1999. Trzech innych członków Ligii Arabskiej: Maroko, Tunezja  
i Oman zerwało stosunki dyplomatyczne podczas Intifady w 2000. Niger, który 
nawiązał stosunki w listopadzie 1996, zerwał je w kwietniu 2002. Wenezuela  
i Boliwia zerwały stosunki dyplomatyczne w styczniu 2009. Izraelskie prawo nazywa 
Liban, Syrię, Arabię Saudyjską, Irak i Jemen krajami wrogimi i obywatele Izraela nie 
mogę ich odwiedzać bez uzyskania pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Od 1994 Izrael jest członkiem forum Dialog Śródziemnomorski, w którym przy 
pomocy NATO współpracuje z sobą siedem państw basenu Morza Śródziemnego, 
dążąc do nawiązania lepszych kontaktów i utrzymania stabilizacji oraz 
bezpieczeństwa regionu. Stany Zjednoczone, Turcja, Niemcy, Wielka Brytania i Indie 
znajdują się wśród najbliższych sojuszników Izraela. Pierwszym krajem, który uznał 
istnienie państwa żydowskiego był Związek Radziecki (14 maja 1948). Stany 
Zjednoczone uważają Izrael za swojego głównego sojusznika w południowo-
zachodniej Azji. Pomimo że Turcja i Izrael nawiązały normalne stosunki 
dyplomatyczne w 1991, to Turcja współpracowała z Izraelem już od 1949. Jednakże 
Turcja jest drugim pod względem wielkości muzułmańskim państwem regionu  
i rząd turecki podlega silnym naciskom ze strony społeczeństwa oraz innych państw 
muzułmańskich. Silne więzi łączące Izrael z Niemcami obejmują współpracę 
naukową, edukacyjną, gospodarczą i wojskową. Indie ustanowiły pełne stosunki 
dyplomatyczne z Izraelem w 1992 i od tej pory mocno współpracują kulturalnie  
i wojskowo. Wielka Brytania uznała państwo żydowskie 29 stycznia 1949 i od tej 
pory brytyjscy przywódcy dwukrotnie odwiedzili Izrael, który zajmuje 23. miejsce 
wśród największych partnerów handlowych Brytanii. Brytyjczycy traktują kontakty 
z Izraelem jako naturalne, ponieważ jest to ich dawne terytorium mandatowe. Iran 
utrzymywał stosunki dyplomatyczne z Izraelem za czasów panowania dynastii 
Pahlawi, zostały one jednak zerwane podczas rewolucji irańskiej w 1979.12 

                                                 
12 www.wikipedia.pl 
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7. Religie muzułmańska a żydowska 
 

Islam   
 
 Islam nazywany także Mahometanizmem, jedna z największych religii 
współczesnego świata obok chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu i taoizmu, 
posiadająca charakter monoteistyczny. Liczbę wyznawców islamu szacuje się na ok. 
900 mln, co daje mu drugie miejsce po chrześcijaństwie, we wszystkich jego 
odmianach. Sama nazwa "islam" pochodzi od arabskiego rdzenia "salama" i oznacza 
pogodzenie się z wolą Bożą, przystanie na Boga, poddanie się Bogu. Nazywana też 
jest od imienia jej założyciela mahometanizmem. Powstanie islamu poprzedzał 
islam pierwotny, czyli religie koczowniczych ludów Arabii środkowej, okresu 
"dżahilija" (ciemnoty lub ignorancji). Założycielem islamu jest Muhammad, 
wysłannik Allaha - Boga jedynego. Narodziny islamu są związane nierozerwalnie z 
powstaniem Koranu spisanego po 633 r. (wg. kalendarza juliańskiego), tj. po śmierci 
Muhammada. Doktryna religijna i prawna islamu opiera się na tradycji judaistycznej, 
elementach religii Starożytnego Wschodu, głównie islamu pierwotnego, filozofii 
hellenistycznej, chrześcijaństwa oraz neoplatonizmu. Główne założenia islamu 
zawarte są w Koranie oraz tradycji ("sunna", "hadisy"). Brak w niej dogmatów i 
tajemnic wiary. Początkowo islam był religią narodową Arabów. Z czasem przeszedł 
ewolucję i zaczął być wchłaniany przez społeczności perskie i tureckie, dotarł do 
Hiszpanii, Indii i Chin. W okresie od VIII do X w. powstały klasyczne systemy i 
szkoły etyczno-prawne islamu, a od IX w. zaczęła rozwijać się muzułmańska myśl 
filozoficzno-religijna, filozofia arabska średniowiecza, która wywarła wpływ nie 
tylko na kształt islamu ale także na gnozę13 i patrystykę chrześcijańską. W ramach 
islamu wyodrębniły się różne jego odłamy. Mimo jednak pozornego rozbicia 
współczesny islam wykazuje jedność szczególnie w dziedzinie prawa. Islam 
wykształcił własną kulturę i sztukę. 
 
Doktryna islamu 
 Podstawą doktryny islamu jest wiara w jedynego Boga Allaha, zaufanie do 
Koranu oraz do tradycji. Człowiek jest stworzeniem i sługą Allaha. Jest obdarzony 
wolną wolą, zasługuje swym postępowaniem na zbawienie i pobyt w raju lub na 
wieczne potępienie. Wyznawcą islamu można stać się przez wygłoszenie ze szczerą 
intencją formuły: "Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem" (są to 
równocześnie słowa, które jako pierwsze wpadają w ucho każdemu 
nowonarodzonemu niemowlęciu muzułmańskiemu i które są wymawiane nad 
grobem) i przyjęcie na siebie obowiązków wynikających z Koranu, tradycji i prawa. 
 
 

                                                 
13 poglądy filozoficzno-religijne, próbujące łączyć rozum z wiarą. za Słownik Współczesnego Języka Polskiego 
pod red. naukową  prof. dr hab. B. Dunaj, Wyd. WILGA Warszawa 1996 r. str. 279 
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Moralność islamu 
 Moralność muzułmanów jest oparta na naukach zawartych w Koranie i sunnie 
proroka, na prawie islamu, które ma charakter totalitarny, rządzący każdą 
czynnością człowieka należącego do społeczności muzułmańskiej. Praktyczne zasady 
etyki muzułmańskiej są zawarte w każdym dziale prawnym i stosownie do nich 
czyny są dzielone na klasy w zależności od następujących kategorii: 1) istotne 
obowiązki, których wypełnianie jest wynagradzane, a zaniedbanie karane, 2) 
obowiązki zalecane, lecz nieistotne, których wypełnienie jest nagradzane, ale 
zaniedbanie nie jest karane, 3) czynności prawnie i moralnie obojętne, 4) czyny 
ganione, lecz nie zakazane, 5) czyny zabronione i karalne. 
Największą zbrodnią w islamie jest odstępstwo od wiary, a następnie: morderstwo, 
nierząd, sodomia, picie wina, kradzież, fałszywe świadectwo, oszczerstwo, odmowa 
jałmużny. Do zasad moralnych islamu należy przestrzeganie obowiązków islamu. 
 
Obowiązki wyznawcy islamu 
 Każdego muzułmanina, czyli wyznawcę islamu obowiązują: 1) wyznanie 
wiary, 2) modlitwa, 3) jałmużna, 4) post, 5) pielgrzymka do Mekki. Obowiązki te 
nazywają się w teologii muzułmańskiej pięcioma filarami islamu. Szerzenie ich, 
zalecane przez Koran za pomocą oręża, czyli przez świętą wojnę, nazywa się dżihad. 
Modlitwa jest odmawiana przez wyznawców islamu: o świcie, po południu,  
o zachodzie słońca i gdy zapadnie noc. Podczas modlitwy muzułmanin winien być 
w stanie nakazanej czystości, tj. umyć ręce, twarz i nogi. Stać w miejscu czystym 
(najczęściej na specjalnym dywaniku), być odwróconym w kierunku Mekki, modlić 
powinien się tylko w języku proroka, tj. arabskim. Trzonem modlitwy jest pierwsza 
sura Koranu. Szczególnie ważna jest modlitwa piątkowa, ma charakter publiczny  
i jest obowiązkowa dla wszystkich dorosłych mężczyzn, odbywa się w południe. W 
czasie tego nabożeństwa jest wygłaszane kazanie przez prowadzącego modły 
imama. Jałmużna początkowo miała charakter dobrowolnej daniny, z czasem stała 
się obowiązkową daniną od majątku. Post obowiązuje raz w roku w miesiącu 
ramadan i polega na powstrzymaniu się od spożywania wszelkich pokarmów i picia 
od świtu do zachodu słońca. Pielgrzymka, którą raz w życiu musi odbyć do Mekki 
każdy muzułmanin i muzułmanka. 
 
Odłamy islamu 
 Skutkiem działania islamskich szkół prawa stało się wyodrębnienie sekt 
religijnych islamu: 1) szyizmu - "partii Alego" (szi'at Ali) od 661, uznającej dwunastu 
imamów ("dwunastowcy"), zwanej imamitami, 2) ismalitów ("siedmiowców"), 
stanowiących mniejszość odłamu szyickiego, 3) sunnitów, stojących na gruncie 
tradycji-sunny, 4) zaidytów, ograniczających manifestację Boga w osobie imama do 
"dobrego kierownictwa, dobrej drogi" (huda). 
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Prawo islamu 
 Prawo w islamie jest fundamentem religii, filozofii, etyki i estetyki. Każdy 
czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione. 
Jest w nim ustanowione, co jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe, słuszne i niesłuszne, 
dobre i moralnie piękne, co złe i moralnie brzydkie. Wielki klasyk prawa 
muzułmańskiego z IX w., Abu Hanifa, definiuje prawo, jako rodzaj wiedzy.  
W ostatecznej analizie jest ono "słowem Bożym". Żyć zgodnie z nim znaczy żyć 
doskonale. Zdaniem teoretyków substancja tego prawa istniała jako część objawienia 
w oryginalnej "praksiędze", tj. naturze (również stworzonej przez Boga). Prawo 
zostało przekazane prorokowi Muhammadowi w oddzielnych objawieniach  
i zebrane przez niego w jedną księgę "ziemską" zwaną Koranem. Drugą jego część 
stanowi tradycja (sunna). 
 
 

Judaizm 

 Judaizm, nazywany także mozaizmem, najstarsza monoteistyczna religia, 
prekursor chrześcijaństwa i islamu, narodowa religia Żydów. Równocześnie judaizm 
jest zespołem wartości, norm i postaw etycznych wynikających z tradycji, obyczaju  
i religii Żydów. Za założyciela religii judaistycznej, uznającej za jedynego Boga 
Jahwe (przy czym imienia Jahwe Żydzi nie wymawiają), uważa się Mojżesza. Od 
jego imienia judaizm jest także nazywany religią mojżeszową lub właśnie 
"mozaizmem". Mojżesz żył ok. 1250 p.n.e., był synem Amrama i Jakebed z plemienia 
Lewi, urodzonym w Egipcie. Jest uznawany za twórcę przymierza między Bogiem  
i ludem izraelskim, odbiorcę objawień Bożych, wyzwoliciela ludu izraelskiego  
z niewoli egipskiej, twórcę życia narodowego. Mojżesz dał ludowi Torę, obejmującą 
pięć ksiąg Mojżeszowych (Pięcioksiąg) Będąc założycielem religii był równocześnie 
prawodawcą, kapłanem i przywódcą swojego ludu. Został uznany za nosiciela 
Objawienia przez chrześcijaństwo i islam. 
Symbolami judaizmu są: 
1) Magen David - gwiazda Dawida, zwana także Tarczą Dawida. Jest to 
sześcioramienna gwiazda utworzona przez dwa przeplatające się trójkąty 
(heksametr); 
2) menora - świecznik siedmioramienny wykonany z jednej bryły metalu, który już 
w pierwotnej chacie służył do oświetlania świętego miejsca (współcześnie również 
podstawowy element herbu państwa Izrael). Miejscem kultu Żydów jest synagoga 
(bożnica). 
 
Doktryna Judaizmu 
 Podstawę religii Żydów stanowi: 
1) wiara w jednego i jedynego Boga, będącego bytem rzeczywistym; 
2) ufność i wiara w posłannictwo religijne Żydów, jako naród wybrany przez Boga. 
Zasady religii żydowskiej, będące jednocześnie surowo przestrzeganym prawem, 
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zapisane są w Talmudzie, który jest uzupełnieniem Starego Testamentu. 
Doktryna judaizmu określa następujące przymioty Boga: 
1) najwyższy byt i stwórca świata, któremu ludzie muszą oddawać cześć; 
2) sprawujący opatrzność nad światem; 
3) sprawiedliwy i miłosierny; 
4) wszechmocny; 
5) zewnętrzny wobec świata (Ojciec na niebie); 
6)bezcielesny (czysty duch), co pociąga za sobą zakaz wyobrażania Boga za  
pośrednictwem materii - Boga można jedynie przedstawić za pomocą słowa. 
Judaizm przyjmuje zasadę harmonii pomiędzy Bogiem i światem, podstawą której 
jest posłuszeństwo Prawu ogłoszonemu człowiekowi przez Boga oraz przymierze 
zawarte za pośrednictwem Mojżesza na Synaju. Z narodu żydowskiego, jako narodu 
wybranego, wyjdzie Mesjasz, który ustanowi królestwo Boże na ziemi, będące 
przygotowaniem do ostatecznego królestwa w przyszłym świecie, w którym nastąpi 
zmartwychwstanie zmarłych i sąd ostateczny oraz powszechny dopełniający dzieło 
boże. Koncepcja człowieka zakłada jedność ciała i duszy, co pozwala człowiekowi 
spełniać powinności wobec Boga i świata (realizację zadań wyznaczonych przez 
Boga). W doktrynie judaizmu Bóg jest jeden i jedyny. Człowiek chcący wypełnić 
zadania wyznaczone przez Boga musi się powstrzymać od: 
1) bałwochwalstwa; 
2) bluźnierstwa; 
3) kazirodztwa; 
4) zabójstwa; 
5) kradzieży; 
6) jedzenia mięsa wyrwanego z żywych zwierząt; 
7) przestrzegać sprawiedliwości. 
 
Etyka Judaizmu  
 Metafizyczną podstawą etyki są przykazania, które ludziom dał Bóg. 
Kwintesencja etyki judaizmu zawiera się w dwóch sentencjach biblijnych: Będziesz 
miłował twojego Boga Jahwe z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił oraz 
bliźniego swego jak siebie samego. Ponadto Żydów obowiązuje 613 nakazów i zakazów 
sformułowanych w Biblii (Pismo Święte) i Talmudzie, szczegółowo regulujących życie 
Żydów zgodnie z nakazami wiary. Dotyczą one m.in. obrzezania (dowodu 
przymierza), szabatu, modlitwy, przepisów pokarmowych, świąt, postu, zawierania 
małżeństwa itd. (w chrześcijaństwie, w przeciwieństwie do islamu, usunięto drugie 
przykazanie, zabraniające czci posągów lub jakichkolwiek zmaterializowanych 
wyobrażeń Boga. Wokół tego przykazania w Kościele toczył się długi spór znany 
pod nazwą problemu "obrazoburstwa").14 

 

 
                                                 
14 http://portalwiedzy.onet.pl/62749,,,,judaizm,haslo.html 
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Wspólne cechy Islamu i Judaizmu. 

Islam Judaizm 

Wiara w  jednego i w tego samego Boga 

Doktryna religijna i prawna islamu opiera się na tradycji judaistycznej 

Człowiek stworzony przez Boga 

Człowiek ma wolną wolę 

Człowiek ma służyć Bogu 

Człowiek zasługuje swym postępowaniem na zbawienie i pobyt w raju lub na 

wieczne potępienie 

Hadith Talmud15 

Modlitwy o świcie, po południu, o zachodzie słońca i gdy zapadnie noc. 

Koran ( zawiera również  

Księgi Starego Testamentu) 

Stary Testament  

Uznawanie prawa naturalnego 

Żyć według słowa Bożego 

ustanowione, co jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe, słuszne i niesłuszne, dobre i 

moralnie piękne, co złe i moralnie brzydkie 

Meczet Synagoga 

 

Tabela: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
15 Tradycja ustna spisana przez rabinów zawierająca przepisy prawa Ŝydowskiego  
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8. Propozycje rozwiązania konfliktu 

 Racjonalna próba rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego musi odbyć 
się na płaszczyźnie dialogu, poszanowania odmienności kultur i uznaniu człowieka 
jako najwyższego dobra. Wybranie rozwiązania zadowalającego obie strony 
konfliktu  jest rzeczą wydaje się skazaną na porażkę. Dlatego też z pośród propozycji 
rozwiązania konfliktu największe szanse wydaje się mają te, które skierowane będą 
do ludzi młodych, jako tych, którzy będą wstanie znaleźć wspólny język pomiędzy 
sobą.  
Propozycje rozwiązania konfliktu:     

1. próba stworzenia państwa po przez wykreowanie połączenia wyznawców 
islamu oraz judaizmu. 

2. założenie państwa federacyjnego Palestyna, w którego skład wchodziłyby  
      ziemie Libanu, Syrii, Egiptu, Jordanii. 
3.   zaciśnięcie współpracy gospodarczej, kulturalnej, a przede wszystkim  

oświatowej między Izraelem, a krajami regionu Palestyny. 
Z powyższych propozycji wybieram ostatnią jako według mnie najlepszą i zdolną do 
zrealizowania. Jej wprowadzenie w  życie wprowadziłoby pokój między narodami 
arabskim i żydowskim. Moja propozycja dotyczy wprowadzenia ścisłej współpracy 
pomiędzy narodami a przez to osiągnięcie stałego pokoju dla tego regionu świata. 
Współpraca ta miałaby odbywać się na wielu płaszczyznach, zaczynając od 
gospodarki przez kulturę, a kończąc na poszanowaniu swoich odmienności. 
Szczególnie ścisła współpraca winna odbywać się w dziedzinie oświaty, bo ludzie 
młodzi nieskażeni nienawiścią i otwarci dla drugiego człowieka mogą budować 
właściwe, a przede wszystkim pokojowe relację między ludźmi. Wydaje się, że 
obecnie tylko ludzie młodzi mogą to zmienić, oczywiście wymaga to wysiłku i czasu. 
Wspólna edukacja pomoże w powstaniu nowej jakości w relacjach izraelsko-
palestyńskich, a w przyszłości doprowadzi do trwałego pokoju między arabami a 
żydami. Również współpraca gospodarcza jest ważna, ponieważ jest ona zaczątkiem 
normalizowania stosunków pomiędzy światem arabskim i żydowskim. Także o 
sferze kultury nie wolno zapominać, ponieważ poznanie obyczajów innych nacji 
pozwala na zrozumienie i poszanowanie drugiego narodu.     
W moim rozwiązaniu dla tego konfliktu szczególne miejsce zajęłyby: 

1. Sfera kultury - coroczne imprezy kulturalne oraz folklorystyczne 
„PALESTYNA” (udział grup folklorystycznych z Egiptu, Syrii, Libanu, 
Jordanii, Maroka, Tunezji, Arabii Saudyjskiej, Iranu, Iraku, Izraela). Co rok 
zmieniałby się gospodarz imprezy. Coroczne festiwale filmów z Egiptu, 
Syrii, Libanu, Jordanii, Maroka, Tunezji, Arabii Saudyjskiej, Iranu, Iraku, 
Izraela. Festiwal odbywałby się w kilku miastach każdego  
z wymienionych krajów. 

2. Sfera gospodarki - zaciśnięcie współpracy gospodarczej pomiędzy 
Izraelem, Syrią, Libanem, Jordanią, oraz Egiptem. Organizacja nazywałaby 
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się POP16. Każdy z krajów zobowiązany byłby to budowy fabryk,  
w których zatrudniałby pracowników z POP. 

3. Sfera oświaty i wychowania - kraje wspólnoty POP powinny spotykać się 
na comiesięcznych spotkaniach eksperckich w sprawie wystosowania 
wspólnego podręcznika do historii oraz języka. Szkoły oraz uniwersytety  
powinny przyjmować uczniów pochodzenia żydowskiego oraz arabskiego 
do jednej klasy. W placówkach oświatowych kładziono by nacisk na 
nauczanie tolerancji między Izraelitami a Palestyńczykami.  Lekcje religii 
w krajach POP odbywałyby się wymiarze 2 godzin tygodniowo  
z  poszanowaniem odmiennych wartości wyznaniowych. Prowadziliby je 
nauczyciele (dwóch nauczycieli) pochodzenia żydowskiego oraz 
arabskiego. Na lekcjach religii uczniowie poprzez zabawy dydaktyczne 
oraz tok nauki uczyłyby się tolerancji między sobą. Szkoły wyższe przy 
rekrutacji nie brałyby pod uwagę pochodzenia i wyznawanej religii. 
Wszyscy mają mieć równe szanse. Przy spornych kwestiach związanych z 
łamaniem prawa sprawy rozstrzygałyby sądy złożone z 12 sędziów (6 
Muzułmanów i 6 Żydów). 

4. Sport - największą zaletą sportu jest według mnie to, że podczas różnych 
olimpiad czy mistrzostw i zawodów rywalizacja sportowa łączy 
najbardziej zwaśnione narody. Tę zaletę sportu chciałbym wykorzystać w 
regionie Bliskiego Wchodu. Olimpiada „Palestyna” odbywałaby się co 
cztery lata w jednym z wybranych miast POP. Gospodarzami igrzysk 
mogłyby być: 
2014 Bejrut 
2018  Damaszek 
2022 Jerozolima 
2026 Bagdad 
2030 Kair 
2034 Teheran 
Rywalizacja sportowa ma na celu wyzbycie się jakichkolwiek przejawów 
antysemityzmu czy rasizmu zarówno podczas zawodów jak również w      
życiu społecznym. 

Moje rozwiązania nie muszą znaleźć aprobaty wśród obu narodów, ale czyż nie 
byłoby pięknie gdyby się spełniły.  
 

 

 

 

                                                 
16 Palestyna Organization for Peace – sugerowana nazwa przyszłej organizacji 
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9. Ankieta 

W dniach 9-14 luty 2009 r. przeprowadzono anonimową ankietę na losowej próbie 75 
osób wśród uczniów I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych. Pytania 
brzmiały następująco: 

1. Śledząc relacje konfliktu palestyńsko-izraelskiego w środkach masowego 
przekazu, czy uważasz, że zbrojna interwencja Izraela była słuszna? 

2. Czy popierasz naród palestyński w dążeniach do utworzenia własnego 
państwa? 

3. Czy uważasz, że zaciśnięcie współpracy między Izraelem a Autonomią 
Palestyńską w sferze gospodarczej, kulturalnej i oświatowej (m.in. wspólny 
system kształcenia) przyczyniłoby się do pokoju na Bliskim Wschodzie? 

W każdym przypadku należało podać jedną odpowiedź spośród: 
���� tak, 
���� nie,  
���� nie mam zdania. 

Poniżej wykresy procentowe odpowiedzi na pytania ankiety.  
 

Odpowiedzi na pytanie nr 1

29,3%
Nie

13,3%
Tak

57,4%
Nie mam 
zdania

 

 



 35 

Odpowiedzi na pytanie nr 2

62,7%
Tak

20%
Nie mam 
zdania

17,3%
Nie

 

 

Odpowiedzi na pytanie nr 3

26,7%
Nie

30,6%
Nie mam 
zdania

42,7% Tak

 

 

Analizując odpowiedzi na zadane pytania w ankiecie dochodzę do wniosku, że 
mimo naszej ogólnej sympatii dla dążeń narodu palestyńskiego do ustanowienia 
własnego państwa, nie potępiamy interwencji izraelskiej na ziemiach Autonomii 
Palestyńskiej z należytą stanowczością. Natomiast propozycja rozwiązania konfliktu 
została uznana za możliwą do akceptacji przez obie strony konfliktu. Świadczy  
o tym przewaga zwolenników nad oponentami dla wspomnianego pomysłu.  
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10. Wywiad z ekspertem 

 
Wywiad z Panią Patrycją Sasnal - analitykiem Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych, sekretarz redakcji czasopisma "PISM Strategic Files". Wywiad 
przeprowadzony został drogą emaliową w dniu 24.02.2009 r. 
 
 
Czy wyniki wyborów parlamentarnych w Izraelu przekreślają szanse na 
kontynuowanie dialogu pokojowego z Autonomią Palestyńską? 

Nie przekreślają tych szans. Prawicowa koalicja w Izraelu zmniejsza natomiast 
szanse na porozumienie. Z pewnością rozmowy zostaną wznowione, ponieważ 
Stany Zjednoczone są do tego zdeterminowane, lecz będą się ciągnęły przez długi 
czas. Pokojowe projekty Benjamina Netanjahu, opierające się na wzmocnieniu 
gospodarczym terytoriów palestyńskich, nie są wykonalne w dobie kryzysu. Tylko 
rozwiązanie polityczne jest dobrym rozwiązaniem, a póki co w Izraelu nie ma na nie 
zgody. 
 
Jak pani widzi dalszą współpracę Izraela z USA po wyborze Baracka Obamy na 
prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki  oraz polityki prezydenta elekta 
wobec Autonomii Palestyńskiej? 

Za B. Obamy nie zmieni się status stosunków amerykańsko-izraelskich, nadal będzie 
to sojusz strategiczny. Obama zamierzał intensywnie zaangażować się w mediacje w 
procesie pokojowym. Wybór Netanjahu na premiera krzyżuje mu plany, ponieważ 
najpierw będzie musiał przekonać Netanjahu do rozmów (a to nie będzie łatwe, ale 
ostatecznie wykonalne), a po wtóre będzie musiał utrzymać rozmowy. Z drugiej 
strony Obama będzie chciał w jakiś sposób rozwiązać kwestie podziału wewnątrz 
palestyńskiego (rywalizacja Fatah i Hamasu), najchętniej popierając plan rządu 
jedności narodowej, lecz do tego potrzebowałby wsparcia innych państw arabskich,  
które są w stanie przekonać Hamas do współrządzenia z Fatahem. 
 
 
Czy są uwarunkowania polityczne sprzyjające powstaniu Państwa Palestyńskiego 
na części terytorium Izraela i państw Arabskich? 

Nie do końca rozumiem to pytanie. Pyta Pan o możliwość powstania państwa 
palestyńskiego w innym miejscu, niż historyczna Palestyna? "Części terytorium 
Izraela" - w państwie Izrael? Tam, gdzie teraz jest Autonomia Palestyńska (Zachodni 
Brzeg i Gaza) to są palestyńskie terytoria okupowane (w prawie międzynarodowym 
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oficjalna nazwa brzmi: Occupied Palestinian Territories), a nie Izrael. Więc nie, nie 
ma możliwości, aby państwo palestyńskie powstało w Izraelu, tylko w Palestynie, na 
okupowanych przez Izrael od 1967 r. terytoriach palestyńskich. Nie - nie jest 
możliwe, aby państwo pal. powstało w innych krajach arabskich. Powstanie ono na 
Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. 
 

Dziękuję za wypowiedź. 

 
Dzięki uprzejmości Pani Sasnal przytaczam również wywiad, który udzieliła kilka 
dni wcześniej. 
   
1. Czy Hamas to rzeczywiście organizacja terrorystyczna?  
W zależności od punktu widzenia, różnie można odpowiedzieć na to pytanie. Dla 
UE i USA Hamas jest organizacją terrorystyczną, ponieważ celem ataków organizacji 
są zraelscy cywile. Jednak w historii konfliktów na Bliskim Wschodzie aspekt 
narodowo-wyzwoleńczy jest niezwykle ważny i właśnie tego typu działania Hamas 
chce odejmować: mające na celu walkę z okupantem i powstanie państwa 
palestyńskiego. Rzeczywiście w świetle prawa międzynarodowego (konwencje 
haskie, genewskie, rezolucje ONZ) Izrael jest okupantem w Strefie Gazy i na 
Zachodnim Brzegu. Pozostaje faktem jednak, że dla rozważań politologicznych 
najważniejsze są obecne stosunki sił na świecie i ukształtowane sojusze. Ponieważ to 
społeczność międzynarodowa jest gwarantem prawa międzynarodowego, a tej 
społeczności przewodzą Stany Zjednoczone, które są strategicznym sojusznikiem 
Izraela, więc to tak naprawdę decyzja USA i UE o uznaniu Hamasu za organizację 
terrorystyczną, decyzja polityczna, jest dominująca (mimo że przyglądając się 
faktom, historii ruchów narodowo-wyzwoleńczych i prawu międzynarodowemu, 
można równie dobrze wysnuć inne wnioski). 
 
2.Czy Pani zdaniem wojna izraelsko-palestyńska ma szansę wreszcie się 
zakończyć? Jakie są możliwe sposoby rozwiązania tego problemu?  
To nie jest wojna, a konflikt. Wojny były cztery (1948/49, 1956, 1967, 1973). Szanse 
zawsze są, ale nigdy nie są wykorzystywane. Istnieje kilka kluczowych problemów 
do rozwiązania: problem granic, status Jerozolimy, osiedla izraelskie, prawo 
uchodźców do powrotu i kwestie wodne. Każdą z tych kwestii można rozwiązać na 
zasadzie kompromisu, czy jakichkolwiek uzgodnień, ale zawsze brakuje 
*politycznej woli* ich rozwiązania. Często kwestie wewnętrzne (słaba władza rządu 
w Izraelu czy ostry podział wewnątrz palestyński) uniemożliwiają jakiekolwiek 
porozumienie. Istnieje także głęboko zakorzeniona niechęć obu nacji do siebie. 
Wreszcie udział USA w konflikcie przez ostatnie 8 lat był bardzo niewielki, a także 
wcześniej Stany Zjednoczone nie potrafiły udowodnić, że są "uczciwym 
pośrednikiem" (honest broker). Tak więc na to pytanie ostatecznie odpowiem tak: 
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będzie szansa na zakończenie konfliktu, jeśli nowy rząd izraelski zdecyduje, że pokój 
z Palestyńczykami leży w interesie narodowym państwa, Palestyńczycy z kolei 
pojednają się (Fatah z Hamasem) i utworzą rząd jedności narodowej i wreszcie Stany 
Zjednoczone zdecydują o intensywnym zaangażowaniu w rozwiązywanie konfliktu 
jako bezstronny i wpływowy mediator. 
 
3.Jaser Arafat zmarł w 2004 r. Czy uważa Pani, że jego śmierć odbiła się na 
stosunkach izraelsko-palestyńskich?                                                               
Tylko o tyle, o ile Palestyńczycy stracili swój główny symbol. Osłabło także poparcie 
społeczne dla Fatah, a wzrosło dla Hamasu. Z drugiej strony Arafat symbolizował 
także zepsucie palestyńskiej sceny politycznej, mam na myśli szczególnie przypadki 
korupcji czy defraudacji pieniędzy pomocowych. Po jego odejściu istniała nadzieja, 
że w Fatahu przeprowadzone zostaną wewnętrzne reformy, tak się jednak nie stało i 
partia w dużej mierze funkcjonuje w podobny sposób. Podczas rozmów 
pokojowoych niekiedy Arafat stawiał własne dobro nad dobro narodu 
palestyńskiego, dlatego ogółem uważam, że mimo wygranych wyborów przez 
Hamas w 2006 r. (trudno określić, jaki dokładnie wpływ na ich wynik miała śmierć 
Arafata), odejście Jasera w stosunkach izraelsko-palestyńskich nie zmieniło wiele. 
 
4.Czy Stany Zjednoczone powinny zainterweniować w sprawie tego sporu? 
Oczywiście. Robią to od lat 70-tych i są sponsorami zapoczątkowanego w 1991 r. 
procesu pokojowego. Bez Stanów Zjednoczonych nie istnieje jakakolwiek siła, która 
by w istotny sposób mogła wpłynąć na Izrael. Z drugiej strony, ponieważ mamy do 
czynienia z konfliktem szerszym niż tylko palestyńsko-izraelski, jest to w zasadzie 
konflikt arabsko-izraelski, to właśnie USA mają najwięcej do zaoferowania krajom 
arabskim w ogóle (Palestyńczykom, Syrii, Libanowi, Egiptowi, Jordanii, krajom 
Zatoki Perskiej). Tak więc można wyraźnie stwierdzić, że bez intensywnego udziału 
USA ten konflikt się nie zakończy. Z drugiej strony ważne jest, by nie przeceniać 
możliwości USA w regionie Bliskiego Wschodu. Owszem, kraj ten jest bardzo 
wpływowy, ale wraz z nieudaną polityką G.W. Busha w tym rejonie świata, wpływy 
amerykańskie znacznie osłabły. W szczególności Izrael prowadzi dość niezależną od 
USA politykę zagraniczną.    
 
5.  27 grudnia 2008 r. Izrael rozpoczął atak na Strefę Gazy. Jak Pani sądzi, w jaki 
sposób ten ruch Izraela wpłynął na jego kontakt z Palestyną?   
Trojako - polepszył stosunki z Autonomią Palestyńska, czyli z partią Fatah, 
absolutnie pogorszył możliwość konstruktywnych rozmów z Hamasem i 
zantagonizował jeszcze bardziej całe społeczeństwo palestyńskie, zamieszkałe 
zarówno na Zachodnim Brzegu, jak i w Strefie Gazy, dla którego śmierć 1600 
rodaków nie jest błahostką. Nie jest jednak wykluczone, że w wyniku tej operacji, 
która bardzo osłabiła Hamas, organizacja zostanie zmuszona do bardziej 
konstruktywnych rozmów z Fatahem i tym samym powstanie rząd jedności 
narodowej. Wraz z powstaniem takiego rządu potencjalnie wzrastają możliwości 
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prowadzenia efektywnych rozmów pokojowych (przy udziale społeczności 
międzynarodowej). 
 
6.Czy jest dobrym rozwiązaniem udział mediatora w tym konflikcie? Kto mógłby 
podjąć się tak trudnego zadania?  
 Na to pytanie częściowo odpowiedziałam w punkcie 4. To USA muszą być 
mediatorem i tylko to państwo dotychczas podejmowało się tego zadania na dużą 
skalę. Jeśli pyta Pani o udział innych aktorów, to dużą rolę z pewnością może 
odegrać UE, która rocznie wydaje 600-700 mln Euro na pomoc dla Palestyńczyków i 
ma b. dobre kontakty z Izraelem, któremu z kolei zależy na coraz ściślejszej 
współpracy z Unią. Wiele z państw UE cieszy się zaufaniem pośród Arabów, to 
także ważna przesłanka w chwili, gdy wizerunek USA na Bliskim Wschodzie jest 
bardzo zły. UE sama jednak nic znaczącego zrobić nie może, musi współpracować w 
tandemie z USA. 
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Źródła:  

„Pomocnik Historyczny” dodatek do czasopisma Polityka z dnia 7 luty 2009 r. 

Paweł Smoleński „Izrael już nie frunie”   wyd. Czarne 2006 r.  

Konstanty Gebert  „Wojna czterdziestoletnia"  wyd. Świat Książki 2004 r. 

http://www.wikiepdia.pl - informacje o organizacjach działających w Autonomii 

Palestyńskiej 

http://www.prezydent.pl – informacje o kontaktach polsko - palestyńskich 

http://www.wiem.pl – wiadomości o konfliktach izraelsko - palestyńskich 

http://warsaw.mfa.gov.il – strona Ambasady Izraela w Polsce 

http://www.pism.pl – witryna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 

http://portalwiedzy.onet.pl – informacje o wojnach izraelsko - arabskich  

http://www.cfr.org – strona poświęcona organizacjom Hamas, Hezbollah, Al-Fatah  
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