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WSTĘP  

W tej pracy chciałbym zająd się sposobami rozwiązania konfliktu izraelsko –palestyoskiego. 

Wybrałem ten temat, ponieważ tragiczne relacje z przebiegu konfliktu często pojawiają się 

w środkach masowego przekazu (ostatnio wojna o Gazę), jednak nie widad perspektyw 

na jego rozwiązanie.  

Osobiście dwukrotnie odwiedziłem teren Izraela oraz Autonomii Palestyoskiej. 

Obserwowałem z bliska życie obu stron konfliktu. Wypoczywałem na plaży w Tel Avivie, 

spoglądając w stronę Jaffy. Podziwiałem Jerozolimę i jej mieszkaoców. Widziałem mur, 

oddzielący Izrael od Autonomii Palestyoskiej. Wiem z własnego doświadczenia, co to znaczy 

oczekiwad na izraelskich punktach kontrolnych rozsianych po terenach palestyoskich. 

Wielokrotnie przebywałem w Jordanii, co pozwoliło mi poznawad sytuację uchodźców 

palestyoskich.  

Ze względu na to, że Izraelczycy mają od 60 lat swoje paostwo, zastanawiałem się, dlaczego 

Palestyoczycy nie mogą liczyd na podobne rozwiązanie? Ta myśl zachęciła mnie do zbadania 

przyczyn oraz skutków konfliktu oraz rozważenia sposobów jego rozwiązania.  

Swoją analizę rozpoczynam od ogólnej definicji konfliktu międzynarodowego oraz podaję 

klasyfikację i przykłady najważniejszych sporów międzynarodowych. Potem przechodzę 

do studium konkretnego przypadku, czyli konfliktu izraelsko-palestyoskiego. Podaję jego 

przyczyny, przebieg oraz dotychczasowe sposoby rozwiązania. W dalszej kolejności analizuję 

badanie ankietowe przeprowadzone wśród młodzieży oraz osób dorosłych na temat 

konfliktu. Przedstawiam też wywiad z moim ojcem, politologiem i prawnikiem, oraz list grupy 

105 Żydów brytyjskich z okazji 60 rocznicy powstania Izraela. Pracę zamyka proponowane 

przeze mnie plan rozwiązania sporu, podsumowanie, oraz bibliografia. 

Chciałbym też zwrócid uwagę, że konflikt ma korzenie europejskie. Antysemityzm, 

nacjonalizm europejski, a wreszcie holokaust – doprowadziły do bezprecedensowej w historii 

sytuacji. Przyznano zadośduczynienie narodowi żydowskiemu kosztem narodu 

palestyoskiego, który nie miał nic wspólnego z tragedią Żydów europejskich.  

Mam nadzieję, że ta praca pozwoli na lepsze zrozumienie motywacji obu stron konfliktu oraz 

zapewni sprawiedliwe rozwiązanie kwestii palestyoskiej, która jest najstarszą i najlepiej 

udokumentowaną w dorobku legislacyjnym ONZ. 
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I. WPROWADZENIE DO TEORII ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW  

DEFINICJA KONFLIKTU MIĘDZYNARODOWEGO  

Swoja analizę konfliktu izraelsko-palestyoskiego chciałbym rozpocząd od następującej 

definicji:  

 „Konflikt międzynarodowy (z łaciny conflictus – 

zderzenie), to najostrzejsza forma sporu 

międzynarodowego. Konflikt międzynarodowy 

charakteryzuje się rozwojem cyklicznym: od wybuchu 

konfliktu poprzez jego eskalację, deeskalację, 

aż do zakończenia. Początkowa faza konfliktu zwykle 

ma charakter działań dyplomatycznych, przebiega na 

poziomie werbalnym: ostrzeżenia, wojna psychologiczna, 

groźby, ograniczenie lub zerwanie stosunków 

dyplomatycznych. W fazie eskalacji nasila się użycie 

środków militarnych. Mamy wówczas do czynienia 

z konfliktem zbrojnym. Jest on szerszym pojęciem 

od wojny, ponieważ w jego zakres wchodzą wszystkie 

przejawy walki zbrojnej. Konflikty legalne według prawa 

międzynarodowego to wojny:  

 obronne, 

 antykolonialne, 

 i narodowowyzwoleńcze,  

skierowane przeciw agresorowi lub dominacji”1. 

W tym ostatnim kontekście należy rozumied konflikt izraelsko-palestyoski. Palestyna jako 

jedyne skolonizowane terytorium, nie odzyskało niepodległości, pozostając – w świetle 

prawa międzynarodowego - pod okupacją.  

 

                                                             

1 Cytowano na podstawie encyklopedii internetowej Wiem Onet: 
http://portalwiedzy.onet.pl/87551,,,,konflikt_miedzynarodowy,haslo.html (10.02.2009). 
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KLASYFIKACJA KONFLIKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

W poniższej tabeli przedstawiam przykłady obecnie występujących najważniejszych 

konfliktów międzynarodowych, nie uwzględniając sporów o wody terytorialne i innych. 

 

 

 

  

Spory separatystyczne 

• konflikt na Sri 
Lance 
o powstanie 
paostwa 
tamilskiego

• konflikt w Sudanie 
o seperację 
prowincji Darfur

• konflikt o 
powstanie paostwa 
Basków

Spory o niepodległośd

• konflikt palestyosko -
izraelski 
o powstanie 
niepodległej 
Palestyny

• konflikt czeczeosko -
rosyjski 
o powstanie 
nieodległej Czeczenii

• konflikt chiosko -
tybetaoski 
o powstanie 
niepodległego 
Tybetu

Spory o terytorium

• konflikt pakistaosko -
indyjski 
o Kaszmir

• konflikt izraelsko -
syryjski 
o Wzgórza Golan

• konflikt hiszpaosko -
brytyjski 
o Giblartar

• konflikt turecko -
grecki o Cypr
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II. TERYTORIUM JAKO ŹRÓDŁO KONFLIKTU  IZRAELSKO-
PALESTYNSKIEGO 

Źródłem konfliktu jest obszar w kształcie klina o powierzchni ok. 27 000 km2  leżący pomiędzy 

Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan, stanowiący naturalny pomost pomiędzy Azją a Afryką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie starożytnym na tych terenach istniał kraj Kanaan (rysunek 1), znany też jako kraj 

Filistynów, wymieniany w tekstach mezopotamskich i staroegipskich oraz w Biblii. 

Z mapy wynika, że terytorium Kanaanu zamieszkiwało siedem różnych plemion (np. 

Kananejczycy, Amoryci czy Jebuzyci - założyciele Jerozolimy) w większości semickich, które 

w różnych okresach wywędrowały z Półwyspu Arabskiego lub innych sąsiadujących 

obszarów, np. Mezopotamii czy basenu Morza Śródziemnego (Filistyni). Potomkowie tych 

plemion do dziś zamieszkują tereny Ziemi Świętej. 

RYSUNEK 1 



   8 

STRONY KONFLIKTU  

PROFIL PALESTYŃCZYKÓW  I IZRAELCZYKÓW   

W poniższej tabeli staram się scharakteryzowad tożsamośd Palestyoczyków i Izraelczyków. 

Palestyńczycy Izraelczycy 

Strona palestyńska przyjmuje sekularną 

definicję przynależności do ziemi jako 

miejsca urodzenia bez względu na religię. 

W myśl tej definicji Palestyńczycy są 

potomkami dwóch starożytnych narodów: 

Kananejczyków i Filistynów.  

Kananejczycy przybyli tu z Półwyspu 

Arabskiego w ramach cyklicznych fal 

emigracji na północ około 3000 roku p.n.e. 

Jednym z kananejskich miast była 

Jerozolima, założona przez plemię 

Jebuzytów. 

 Filistyni zaś, od których wywodzi się 

nazwa Palestyna, przybyli na te tereny 

około 1200 p.n.e. prawdopodobnie z Krety  

i osiedlili się na wybrzeżu Palestyny, m.in. 

na terenie dzisiejszej Strefy Gazy.  

Zarówno Kananejczycy, jak i Filistyni byli 

poganami. Ich ziemia przechodziła pod 

panowanie różnych imperiów. Wraz 

z przybyciem biblijnych Izraelitów 

niektórzy z nich przeszli na judaizm. 

Z nadejściem Chrystusa za czasów 

rzymskich wielu przeszło 

na chrześcijaństwo, a większość w końcu 

przyjęła islam po stosunkowo łatwym 

zdobyciu przez kalifa Omara Ibn Chattaba 

zhellenizowanej Jerozolimy w 638 roku, 

Strona izraelska rości sobie prawo 

do spornego terytorium na postawie Biblii, 

zgodnie z  którą Kanaan jest ziemią 

obiecaną Żydom przez Boga, co ma 

zdecydowanie religijny charakter.  

Abraham - pierwszy z proroków 

żydowskich tzw. ojciec proroków3, 

czczony również przez chrześcijan oraz 

muzułmanów przybył do Kanaanu z misją 

religijną z miasta Ur (dzisiejszy Irak) Po 

śmierci został pochowany w Hebronie, 

gdzie do dzisiaj znajduje się jego grób.  

Syn Abrahama, Jakub zwany Izraelem miał 

12 synów, którzy dali początek 

12 plemionom żydowskim. Najmłodszy 

z nich, Józef, był najbardziej inteligentnym 

oraz najprzystojniejszym. Umiał m.in. 

tłumaczyć sny. Z powodu zazdrości ze 

strony braci został sprzedany w niewolę 

do Egiptu, gdzie dzięki swej wiedzy 

osiągnął wysoką pozycję społeczną 

i materialną, zostając zarządcą całego 

Egiptu, co pozwoliło mu sprowadzić po 

wielu perypetiach braci oraz ojca. W 

okresie kryzysu Żydzi zmuszeni byli 

opuścić Egipt. Ich przywódcą został 

Mojżesz, wychowany na dworze faraona 

przez jego córkę. Mojżesz i jego klan 

zmuszony był opuścić Egipt. Przywiódł 

                                                             

3 Jego syn – Ismael, uważany jest w tradycji arabskiej za przodka Arabów, natomiast Izaak 

jest przodkiem Żydów. 
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po decydującej bitwie pomiędzy 

Bizantyjczykami a muzułmanami nad 

rzeką Jarmuk w dzisiejszej Jordanii. 

Łatwość, z jaką muzułmanie zdobywali 

nowe tereny, wynikała z warunków, w 

jakich żyli mieszkańcy Bliskiego Wschodu 

za panowania bizantyjskiego. „O wiele 

bardziej wolimy waszą władzę 

i sprawiedliwość niż stan ucisku i tyranii, 

w jakim żyliśmy” – te słowa skierowali 

mieszkańcy Hims w Syrii, do nowych 

zdobywców2. 

Od wczesnego średniowiecza do końca I 

wojny światowej Palestyńczycy 

funkcjonowali w ramach narodu 

arabskiego (w węższym znaczeniu) oraz 

państwa muzułmańskiego (w szerszym 

znaczeniu), w którym rządziły różne 

dynastie muzułmańskie: Ommajadzi, 

Abbasydzi, Fatymidzi, Ajjubidzi, Seldżucy, 

Mamelucy, Turkowie Osmańscy.  

W latach (1099-1187) Palestyna była w 

rękach krzyżowców, którzy po zdobyciu 

Jerozolimy przez Saladyna (1187), 

rozproszyli się na Bliskim Wschodzie oraz 

w Europie  

Muzułmanie nigdy nie uczynili z Palestyny 

centrum władzy politycznej. Palestyna za 

ich dominacji – jako tzw. Ziemia Święta - 

pozostała symbolem religijnym dla trzech 

monoteistycznych religii. 

 

Żydów na Synaj. Następnie kierując się na 

północny wschód, dotarł do południowej 

Jordanii (okolice dzisiejszej Petry oraz 

Doliny Mojżesza w Jordanii). 

Żydzi podbijali Kanaan począwszy od XII 

wieku p.n.e. Było to zasługą Jozue, który 

zdobył Jerycho i Jerozolimę Z czasem 

Żydzi kontrolowali oba brzegi Jordanu, 

nigdy nie docierając na wybrzeże Morza 

Śródziemnego. 

Apogeum panowania w Palestynie Żydzi 

osiągnęli za czasów króla Dawida 

i Salomona. David, który panował do roku 

960 p.n.e., rozszerzył i umocnił królestwo 

izraelskie. Spuściznę po Dawidzie przejął 

jego syn Salomon, który panował do roku 

930 p.n.e. Był to najbardziej pokojowy 

okres w historii państwa Izrael. Salomon 

był wybitnym dyplomatą, dzięki 

małżeństwom z córkami rodzin 

rządzących w państwach regionu nawiązał 

liczne traktaty i stosunki handlowe. Za 

czasów jego panowania powstała 

świątynia, do której Żydzi się odwołują po 

dzień dzisiejszy. 

Za rządów Salomona doszło w Izraelu do 

rozwarstwienia społecznego, z powodu 

nierównego podziału dochodu państwa. 

Państwo podzieliło się na dwie części: 

Judeę, która pozostała w rękach plemienia 

Dawida oraz Królestwo Izraela. 

Największym osiągnięciem Żydów nie było 

jednak paostwo, ale idea wiary w jednego 

boga (monoteizm), która odrodziła się 

później w chrześcijaostwie oraz w islamie. 

                                                             

2 Philip K. Hitti, Dzieje Arabów, PWN, Warszawa 1969, s. 130. 
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AUTONOMIA PALESTYŃSKA I IZRAEL  

 

EKONOMIA PALESTYŃSKA I IZRAELSKA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4 http://forsal.pl/wiadomosci/swiat/103425.html (17.02.2009) 

 Autonomia Palestyoska 
(1994) 

Izrael (1948) 

Język urzędowy arabski hebrajski, arabski 

Stolica Ramallah Tel Aviv 

Ustrój polityczny demokratyczny demokratyczny 

Głowa paostwa prezydent  

Mahmoud Abbas  

(jego kadencja minęła 

9 stycznia 2009) 

prezydent  

Szymon Peres 

Szef rządu premier  

Salam Fajjad w Ramallah 

 Ismail Haniya w Gazie 

Premier  

Ehud Olmert  

(jego kadencja minęła 10 lutego) 
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PRZYCZYNY KONFLKTU: 

KOLONIZACJA BLISKIEGO WSCHODU. 

Kolonizacja Bliskiego Wschodu rozpoczęła się od ekspedycji Napoleona do Egiptu 

(1798 r.). Jej rzeczywistym celem było pozbawienie imperium brytyjskiego łączności ze 

Wschodem i w następstwie dążenie do panowania nad światem. Rywalizacja francusko 

brytyjska przebiegała na Bliskim Wschodzie z różnym natężeniem.  

Jeśli chodzi o Palestynę, to do 1917 roku istniała w ramach Imperium Osmaoskiego. 

Następnie Brytyjczycy na Konferencji w San Remo (1920) otrzymali mandat w Palestynie, 

a 2 lata później włączyli terytorium Palestyny pod administrację brytyjską. Pierwszym 

brytyjskim Wysokim Komisarzem w Palestynie został działacz syjonistyczny, Sir Herbert 

Samuel. 

SYJONIZM 

Narodziny syjonizmu czyli żydowskiej idei narodowej, łączą się ściśle z narodzinami 

nacjonalizmu w Europie czyli idei jednego paostwa, jednego języka i jednej religii.  

Syjonizm oznacza zarówno ideologię jak i ruch polityczny. W sensie ideologicznym syjoniści 

uważali, że Żydzi są narodem tak jak inne europejskie narody i zasługują na własne paostwo. 

W tym kontekście syjonizm był odpowiednikiem włoskiego i niemieckiego ruchu 

narodowowyzwoleoczego w XIX wieku. Po raz pierwszy syjonizm został opisany przez 

austriackiego publicystę Nathana Birnbauma.  

Syjonizm jako ruch polityczny został zapoczątkowany w 1897 roku przez Theodora Herzla – 

pisarza i publicystę działającego we Wiedniu, wychowanego w duchu oświecania 

niemieckiego. Celem tego ruchu było stworzenie paostwa żydowskiego w Palestynie 

w związku z rosnącym w Europie antysemityzmem. 

 „PODCZAS GDY SYJONIZM WYRAŻA HISTORYCZNY ZWIĄZEK 

POMIĘDZY NARODEM ŻYDOWSKIM A ZIEMIĄ IZRAELA, 

WSPÓŁCZESNY SYJONIZM NIE MÓGŁBY W DZIEWIĘTNASTYM 

WIEKU STAD SIĘ AKTYWNYM RUCHEM NARODOWYM BEZ 
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ÓWCZESNEGO ANTYSEMITYZMU POPRZEDZONEGO 

WIEKAMI PRZEŚLADOWAO. 

PRZEZ WIEKI ŻYDZI BYLI WYRZUCANI Z NIEMAL WSZYSTKICH 

KRAJÓW EUROPY: Z NIEMIEC, FRANCJI, PORTUGALII, 

HISZPANII, ANGLII I WALII. TO NAGROMADZONE 

DOŚWIADCZENIE MIAŁO NA NICH GŁĘBOKI WPŁYW, 

SZCZEGÓLNIE W DZIEWIĘTNASTYM WIEKU, KIEDY PORZUCILI 

JUŻ NADZIEJĘ NA ZASADNICZĄ ZMIANĘ W ICH ŻYCIU. W 

TAKIM OTOCZENIU WYROŚLI ŻYDOWSCY PRZYWÓDCY, 

KTÓRYCH ZWROT W STRONĘ SYJONIZMU BYŁ WYNIKIEM 

JADOWITEGO ANTYSEMITYZMU W OTACZAJĄCYM ICH 

SPOŁECZEOSTWIE.  A ZATEM MOSES HESS, WSTRZĄŚNIĘTY 

„OSKARŻENIEM KRWI” (KIEDY ŻYDZI ZOSTALI OSKARŻENI 

O UŻYCIE KRWI DZIECI CHRZEŚCIJAOSKICH DO CELÓW 

RYTUALNYCH – PRZYP. TŁUM.) W DAMASZKU (1844), 

ZOSTAŁ OJCEM SYJONIZMU POLITYCZNEGO; LEON PINSKER, 

ZSZOKOWANY POGROMAMI (1881 – 1882), KTÓRE BYŁY 

WYNIKIEM ZABÓJSTWA CARA ALEKSANDRA II, OBJĄŁ 

PRZYWÓDZTWO W RUCHU HIBBAT ZION; I TEODOR HERTZL, 

KTÓRY JAKO DZIENNIKARZ W PARYŻU DOŚWIADCZYŁ 

OKRUTNEJ KAMPANII ANTYSEMICKIEJ ZWIĄZANEJ ZE 

SPRAWĄ DREYFUS’A (1896), ZORGANIZOWAŁ SYJONIZM 

W RUCH POLITYCZNY. 5 

Skutkiem nowego ruchu było stworzenie Światowej Organizacji Syjonistycznej oraz 

gwałtowny wzrost żydowskiej emigracji do Palestyny, znajdującej się wówczas na obszarze 

Imperium Osmaoskiego. Syjonizm zyskał sympatię Imperium Brytyjskiego, które widziało w 

syjonistach sojusznika w procesie kolonizacji Bliskiego świata arabskiego, a w ich ideologii 

sposób na rozwiązanie kwestii żydowskiej. Jednak czas pokazał, że ideały syjonizmu były 

niemożliwe do zrealizowania, ponieważ nie uwzględniono w nich praw rdzennej ludności 

Palestyny. 

                                                             

5 Stulecie syjonizmu 1897–1997, s. 4, strony internetowe Ambasady Izraelskiej W Warszawie 

http://warsaw.mfa.gov.il/mfm/data/19904.doc (19.02.2009). 
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Syjonizm był ruchem szerokim i utożsamiano go z takimi nurtami jak: imperializm żydowski, 

rasizm6 i kolonializm, ruch narodowo-wyzwoleoczy oraz syjonizm duchowy.  

Współczesny syjonizm wyraża się bezwarunkowym poparciem na rzecz paostwa izraelskiego. 

                                                             

6 Rezolucja ONZ z dnia 17 października 1975 potępiła syjonizm jako formę rasizmu i dyskryminacji. 
Obecnie nie obowiązuje. 
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ROZWÓJ I KULMINACJA KONFLIKTU  

DEKLARACJA BALFOURA: 

Deklaracja ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Lorda Jamesa Balfoura 

(rysunek 2), wydana w 1917 roku była pierwszym oficjalnym dokumentem, wyrażającym 

poparcie wielkiego mocarstwa dla utworzenie siedziby narodowej Żydów w Palestynie, przy 

zachowaniu praw ludności cywilnych oraz religijnych ludności nieżydowskiej. Przyszłośd 

pokazała, że pogodzenie aspiracji i marzeo syjonistów oraz interesów ludności palestyoskiej 

nie było możliwe. 

  

RYSUNEK 2 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Balfour
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„PROROCTWO HERZLA OKAZAŁO SIĘ WIĘC TYLKO 

CZĘŚCIOWO PRAWDZIWE. TWÓRCA SYJONIZMU NIE 

PRZEWIDZIAŁ, ŻE TO STOSUNKI Z ARABAMI, KTÓRYCH 

ISTNIENIA NIEMAL NIE DOSTRZEGAŁ, OKAŻĄ SIĘ 

DECYDUJĄCE DLA PRZYSZŁOŚCI WYŚNIONEGO PRZEZEO 

KRAJU. W TEJ – PORAŻAJĄCEJ Z DZISIEJSZEGO PUNKTU 

WIDZENIA – ŚLEPOCIE NIE BYŁ JEDNAK SAM. NIE TYLKO 

WIĘKSZOŚD PIERWSZYCH PRZYWÓDCÓW SYJONISTYCZNYCH, 

ALE W OGÓLE WIĘKSZOŚD LUDZI ZAINTERESOWANYCH 

PROBLEMEM NIE POSTRZEGAŁA ARABÓW JAKO 

GOSPODARZY ZIEMI, NA KTÓREJ MIAŁO POWSTAD 

ŻYDOWSKIE PAOSTWO, ANI NAWET JAKO PODMIOT 

POLITYCZNY, CHODBY I POTENCJALNY. BYŁO TO ZGODNE Z 

ÓWCZESNYM EUROPEJSKIM MYŚLENIEM O KOLONIALNYCH 

„TUBYLCACH”, ZDOLNYCH CO NAJWYŻEJ UTRUDNIAD 

DZIEŁO KOLONIZACJI, LECZ ANI NIE WŁADNYCH, ANI NIE 

UPRAWNIONYCH DO WPŁYWANIA NA JEGO BIEG. JEST 

RZECZĄ OCZYWISTĄ, ŻE TA ŚLEPOTA NIE ZNAJDUJE DZIŚ ANI 

MORALNEGO, ANI CHODBY PRAGMATYCZNEGO 

USPRAWIEDLIWIENIA; TRUDNO JEDNAK WYOBRAZID SOBIE, 

JAKĄ WŁAŚCIWIE INNĄ STRATEGIĘ MOGLI SYJONIŚCI 

PRZYJĄD. GŁOSILI HASŁO: „ZIEMIA BEZLUDNA DLA LUDU BEZ 

ZIEMI” – LECZ GDZIE WŁAŚCIWIE MOGLIBY ZNALEŹD TAKĄ 

ZIEMIĘ BEZLUDNĄ?”7 

MASOWA EMIGRACJA DO PALESTYNY 

Po ogłoszeniu deklaracji rozpoczęła się masowa emigracja Żydów z Europy do Palestyny., 

głównie z Niemiec – 11, 7 % oraz z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski – 40,9 %)8. 

Na poniższym wykresie (rysunek 3) widad, jak przedstawiały się stosunki demograficzno - 

religijne w Palestynie w latach 1917 – 1947. Ich gwałtowna zmiana spowodowana masową 

                                                             

7 Cytat pochodzi z artykułu Konstantego Geberta (Dawida Warszawskiego) Tańcząc na skorupkach jajek. 
Syjonizm Teodora Herzla, Midrasz nr 9 (89) 2004, dostępnego na stronach internetowych Ambasady 
Izraelskiej w Warszawie http://warsaw.mfa.gov.il/mfm/Data/60358.doc (21.02.2009). 

8 Dane pochodzą z książki Marka Tesslera, A history of the Israeli-Palestinian Conflict, Indiana University 
Press, Bloomington and Indianapolis, 1994, s. 266-7. 
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emigracją

 

RYSUNEK 3 

wzbudziła opór rdzennej ludności wyrażający się zarówno w wysiłkach dyplomatycznych 

(np. rokowania z władzami brytyjskimi), protestach ludności cywilnej (np. 6-miesięczny strajk 

generalny w 1936 roku), jak i powstaniach zbrojnych (największe z nich, zwane Rewolucją 

Palestyoską, miało miejsce w 1936 roku). 

Najwięcej kontrowersji budziła sprawa przejmowania palestyoskiej ziemi i budowy osiedli 

żydowskich. Te działania miały na celu zmianę stosunków własnościowych i demograficznych 

w Palestynie na korzyśd Żydów. Poniższa mapa pokazuje, jak sprawa własności ziemi 

przedstawiała się w roku 1945. Kolor czerwony oznacza ziemię arabską, kolor czerwony – 

żydowską. Mapa pochodzi ze zbiorów ONZ9 

                                                             

9 http://domino.un.org/maps/m0094.jpg (13.02.2009) 
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REZOLUCJA ONZ NR 181: 

W 1947 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zaproponowała podział Palestyny 

(rysunek 3) na dwa paostwa: Izrael oraz Palestynę, przy czym dla Jerozolimy przewidziano 

status międzynarodowy.  

Rezolucję przyjęto następującym 

stosunkiem głosów: 33 głosy za (m.in. 

USA, ZSRR), 13 głosów przeciw, 10 

państw nie brało udziału w głosowaniu 

(m.in. Wielka Brytania). 

Rezolucja nie weszła w życie, ponieważ 

strona palestyoska nie zgodziła się 

na podział swoich ziem na dwie części 

i oddanie jednej z nich w ręce obcych 

przybyszów z Europy. 

 

 

 

 

 

 

 

 RYSUNEK 3 
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WOJNA 1948/49 

Izrael został uznany przez ONZ 15 maja 1948. Kraje arabskie potępiły decyzję Organizacji 

Narodów Zjednoczonych i nie uznały paostwa Izrael. Wielka Brytania zrzekła się mandatu 

nad Palestyną i wycofała się 1 sierpnia 1948 roku. W konsekwencji doszło do wojny 

na przełomie 1948/49 roku między Izraelem, a Egiptem, Jordanią i Syrią.  

Dla strony izraelskiej była to wojna o niepodległośd, zaś dla Palestyoczyków katastrofa 

narodowa (ar. nakba) oznaczająca wygnanie, utratę domów i ziemi oraz wieloletnią tułaczkę. 

NAKBA 

Podział Palestyny zaproponowany przez ONZ nie zadowolił w pełni syjonistów. W związku 

z tym izraelskie jednostki militarne (np. Hagana, Irgun) dokonały masowych pogromów oraz 

czystek etnicznych (np. 

masakra w Deir Jassin).  

Największym pojedynczym 

przypadkiem wygnania było 

wydalenie na polecenie 

Bena Guriona i Icchaka 

Rabina 60 tys. mieszkaoców 

miasta Lydd i Ramla. Dziś na 

tym terenie znajduje się 

międzynarodowe lotnisko 

im. Bena Guriona. Ocenia 

się, że ze 475 wsi i miast 

palestyoskich pozostało jedynie 90. 170 tys. Palestyoczyków pozostało w części Palestyny 

zajętej przez Izrael, pozostali zmuszeni byli uciec (rysunek 4). 

KOLEJNE WOJNY 

Po 1948 roku w regionie wybuchały cykliczne wojny pomiędzy Izraelem a jego arabskimi 

sąsiadami (1956, 1967, 1973, 1978, 1982, 2006, 2008). W wyniku tych wojem paostwo 

żydowskie powiększało swoje terytorium. Największe zdobycze terytorialne miały związek 

RYSUNEK 4 
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z wojną sześciodniową w 1967 roku (półwysep Synaj, Strefa Gazy, Wzgórza Golan i Zachodni 

Brzeg Jordanu). Wiązało się to z kolejnym exodusem Palestyoczyków. W czerwcu 1967 roku 

z Zachodniego Brzegu Jordanu ewakuowało się ponad 500 00010 tysięcy Palestyoczyków, 

wielu z nich po raz kolejny. Od 1973 roku notuje się spadek sukcesów militarnych wojska 

izraelskiego.  

                                                             

10 The question of Palestine and the United Nations, New York 2008, 
http://domino.un.org/pdfs/DPI2499.pdf 
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III. SPOSOBY ROZWIĄZANIA KONFLIKTU 

WYSIŁKI ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH  

Organizacje międzynarodowe, przede wszystkim ONZ (Zgromadzenie Ogólne oraz Rada 

Bezpieczeostwa), a także Liga Paostw Arabskich, Liga Paostw Muzułmaoskich, podejmowały 

różne wysiłki (np. rezolucje, mediacje i negocjacje, raporty na temat przestrzegania praw 

człowieka, konferencje międzynarodowe) na rzecz rozwiązania konfliktu. Największe 

znaczenie dla prawa międzynarodowego mają jednak rezolucje ONZ i Rady Bezpieczeostwa. 

ONZ posiada specjalny portal poświęcony kwestii palestyoskiej11.  

Rezolucje potwierdzają wszystkie prawa Palestyoczyków (prawo powrotu dla uchodźców 

palestyoskich, prawo do samostanowienia, prawo do paostwa ze stolicą we Wschodniej, 

Jerozolimie) oraz prawa Izraelczyków (prawo do uznania i bezpieczeostwa).  

Palestyoczycy jako strona, która nie ma własnego terytorium i pozostaje pod okupacją, jest 

żywotnie zainteresowana przestrzeganiem rezolucji ONZ i Rady Bezpieczeostwa, ponieważ 

dają one nadzieję na zakooczenie ich tułaczki, w przeciwieostwie do Izraela, który obawiając 

się ustępstw, nie realizuje zaleceo międzynarodowych i nie jest skłony do ustępstw. 

Najważniejsze rezolucje, które stały się podstawą procesu pokojowego zostały omówione 

poniżej. 

REZOLUCJA 242 

22 listopada Rada Bezpieczeostwa przegłosowała rezolucję nr 242, której zadaniem był 

ustabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie poprzez zaakceptowanie przez Izrael i kraje 

arabskie następujących zasad: 

 wycofanie się wojsk izraelskich z terenów zajętych w czerwcu 1967 roku, 

 uznanie Izraela przez kraje arabskie, 

 poszanowanie suwerenności każdego paostwa w regionie, 

 dostęp od wody dla wszystkich stron konfliktu. 

                                                             

11 http://www.un.org/Depts/dpa/qpal/ 
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REZOLUCJA ONZ 338 

 22 października 1973 roku Rada Bezpieczeostwa ONZ przegłosowała rezolucję nr 338, która 

nakazywała Egiptowi, Syrii oraz Izraelowi natychmiastowego wstrzymanie ognia 

i wprowadzenia w życie rezolucji nr 242. 

KONFERENCJE POKOJOWE 

Po fali wojen nadszedł czas na negocjacje i rokowania pokojowe. W tym czasie Liga Paostw 

Arabskich (LPA) oraz ONZ uznały Organizację Wyzwolenia Palestyny za legalnego 

przedstawiciela narodu palestyoskiego (1974). Była to poważna zmiana, ponieważ do tej 

pory Palestyoczycy nie mieli swego reprezentanta w ONZ.  

W tym czasie OWP, która, złożona z różnych organizacji palestyoskich, działała zarówno 

w dyplomacji, jak i prowadziła walkę zbrojną. Wysiłki dyplomatyczne pod auspicjami ONZ 

oraz wielkich mocarstw nie doprowadziły do realizacji wspomnianych rezolucji i powstania 

paostwa palestyoskiego, a w związku z tym zostały uznane przez Palestyoczyków za 

nieskuteczne w dochodzeniu do swoich praw. Tymczasem Izrael dzięki negocjacjom podpisał 

dwa traktaty pokojowe ze swoimi arabskimi sąsiadami, regulując stosunki z Egiptem oraz 

z Jordanią. 

Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych konferencji pokojowych. 

CAMP DAVID (1978) 

17 września 1978 roku przedstawiciele Egiptu i Izraela podpisały traktat pokojowy, który miał 

regulowad wszystkie kwestie sporne. Na mocy traktatu półwysep Synaj wrócił pod kontrolę 

Egiptu, a w zamian za to Egipt uznał istnienie paostwa Izrael i dopuścił statki izraelskie 

do żeglugi pod Morzu Czerwonym.  

MADRYT (PAŹDZIERNIK 1991) 

Konferencja, która przygotowała grunt pod tzw. Proces Pokojowy. Izrael oraz Palestyoczycy 

w ramach delegacji jordaoskiej rozpoczęli dwustronne i wielostronne negocjacje.  

PROCES POKOJOWY W OSLO (OSLO I) 

Proces pokojowy w Oslo rozpoczął się rundą tajnych negocjacji pomiędzy Organizacją 

Wyzwolenia Palestyny (OWP), a Izraelem w okresie od stycznia do września 1993 roku.  
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13 września 1993 roku przywódca Palestyoczyków Jasser Arafat oraz  premier Izraela Icchak 

Rabin podpisali w Waszyngtonie, pod patronatem prezydenta USA, Bila Clintona deklarację 

zasad, która określiła ramy negocjacyjne pomiędzy stroną palestyoską, a izraelską w Oslo na 

podstawie rezolucji Rady Bezpieczeostwa nr 242 (1967) i 338 (1973), które po 5-letnim 

okresie przejściowym miały doprowadzid w 1998 r. do powstania paostwa palestyoskiego. 

   

Ten układ znany jest pod nazwą „ziemia za pokój”. Ze względu na to, że strony nie zdołały 

rozwiązad najważniejszych kwestii spornych (status Jerozolimy, osiedla żydowskie, uchodźcy 

palestyoscy, paostwo palestyoskie), zgodziły się uregulowad konflikt stopniowo, w ciągu 

pięciu lat. Tymczasem powołano do 

życia autonomię palestyoską (1994 

rok) na terenie Strefy Gazy oraz 

miasta Jerycho.  

Tym, co wyróżniało proces pokojowy 

w Oslo, był fakt, że obie strony 

wzajemnie się uznały.  

Za wysiłki pokojowe prowadzące 

do własnego uznania i poszanowania 

Izrael

uznanie OWP 

ogranicznona autonomia na 
terytoriach okupowanych: Zachodni 
Brzeg oraz Strefa Gazy w zamian za 
pokój

OWP

rezygnacja z roszczeń terytorialnych 
sprzed roku 1967 (do historycznej 
Palestyny)

zakończenie Intifady i  zapewnienie 
bezpieczeństwa na Zachodnim 
Brzegu i w Gazie

RYSUNEK 5 
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wzajemnych praw Jasser Araf, Szymon Peres oraz Itzhak Rabin12 otrzymali pokojową 

Nagrodę Nobla (rysunek 5).  

TABA / OSLO II (1995) 

28 września 1995 Jasser Arafat i Icchak Rabin podpisali w Waszyngtonie tzw. Porozumienie 

z Taby (znane jako Oslo II). Miało ono doprowadzid do rozszerzenia Autonomii Palestyoskiej 

na tereny Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy oraz pozwolid na palestyoskie wybory.  

W związku z porozumieniem powstały trzy typy obszarów Zachodniego Brzegu: Strefa A, 

Strefa B oraz Strefa C. 

 

RYSUNEK 6 

                                                             

12 4 listopada 1995 roku Icchak Rabin poniósł śmierć z rąk Ygala Amira, ortodoksyjnego, żydowskiego 

studenta, który był przeciwny wycofaniu się Izraelczyków z Zachodniego Brzegu Jordanu.  

 

Strefa A: teren pod 
bezpośrednią 

kontrolą 
palestyoską

6%

Strefa B i C: terebny 
pod kontrolą 
palestyosko -
izraelską oraz 

wyłącznie izraelską
93,9%

0% 0%
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Izraelczycy oddając pod kontrolę palestyoską 

jedynie około 6 %, tłumaczyli to względami 

bezpieczeostwa. Dla Palestyoczyków było to 

nie do przyjęcia i twierdzili, że na obszarze 

złożonym  z oddzielonych od siebie terenów 

(rysunek 7, kolor zielony) nie można założyd 

niezależnego paostwa i uniezależnid się 

od izraelskiej okupacji.  

 

 

 

PROTOKÓŁ Z HEBRONU 

W 1997 roku Izrael przekazał ponad 80% miasta Hebron pod władzę palestyoską, zostawiając 

kilkuset osadników żydowskich (ok. 250).  

MAPA DROGOWA  

Mapa Drogowa była inicjatywą pokojową tzw. Kwartetu Bliskowschodniego (Stany 

Zjednoczone, ONZ, Rosja oraz Unia Europejska), zakładającą trzy etapy prowadzące 

do uzyskania w 2005 roku paostwowości przez Palestyoczyków. Jak wiadomo, ostatecznie 

nie została zrealizowana. Poniższa tabela przedstawia przyjęty harmonogram. 

  

RYSUNEK 7 
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I Faza 

maj 2003 

II Faza 

czerwiec – grudzieo 2003 

III Faza 

2004-2005 

1. zakooczenie Intifady13 

przez Palestyoczyków.  

2. Palestyoskie reformy 

polityczne, w tym wybory. 

3. wycofanie się Izraelczyków  

z okupowanych terenów. 

4. zaprzestanie budowy 

kolejnych osiedli 

żydowskich.14 

5. międzynarodowa 

konferencja w sprawie 

wsparcia gospodarki 

palestyoskiej 

6. ożywienie gospodarcze 

7. rozpoczęcia procesu 

prowadzącego do 

ustanowienia niezależnego 

paostwa palestyoskiego w 

tymczasowych granicach; 

8. ożywienie wielostronnego 

zaangażowania w 

kwestiach: regionalnych 

zasobów wodnych, 

środowiska gospodarczego 

rozwoju, uchodźców, 

kontroli zbrojeo; 

arabskich; 

9. przywrócenie 

przedstawicielstw Izraela 

w krajach arabskich (biura 

handlowe, itp.). 

10. druga międzynarodowa 

konferencja;  

11. stałego statusu 

porozumienia  

i zakooczenia konfliktu;  

12. ostatecznego 

porozumienia w sprawie 

granic,  

13. wyjaśnienie losu 

Jerozolimy, uchodźców 

palestyoskich i osiedli 

żydowskich na TO;  

14. kraje arabskie zgodzą się 

na pokój z Izraelem. 

                                                             

13 Powstanie palestyńskie w latach 1987 - 2004 

14 Nigdy nie wstrzymano budowy nowych osiedli żydowskich (Haaretz, 2006) 
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Dziś Autonomia Palestyńska, a 

zwłaszcza Zachodni Brzeg, jest bardzo 

skomplikowanym tworem 

terytorialnym, przypominającym 

szwajcarski ser, co pokazuje poniższa 

mapa15. Biały kolor oznacza terytoria 

palestyńskie, kolor szary – tereny pod 

kontrolą izraelską, a czerwone kropki 

– izraelskie punkty kontrole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

15 Mapa pochodzi ze stron ONZ 

http://domino.un.org/unispal.nsf/cf02d057b04d356385256ddb006dc02f/0fdeb2117237384e852572f3004705

9f!OpenDocument (10.02.2009). 
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IV. NAJTRUDNIEJSZE NIEROZWIĄZANE KWESTIE  

Istnieją trzy - najważniejsze - punkty sporne pomiędzy stronami, które dotychczas nie zostały 

rozwiązane, a mianowicie status Jerozolimy, sprawa uchodźców palestyńskich oraz kwestia 

osadnictwa izraelskiego na terenach palestyńskich.  

STATUS JEROZOLIMY  

Status Jerozolimy16 jest najbardziej wrażliwą kwestią konfliktu. Od 1967 roku wschodnia, 

arabska cześd Jerozolimy jest okupowana i zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeostwa nr 242 

powinna byd zwrócona Palestyoczykom. 

Izrael, nie respektując prawa 

międzynarodowego, od lat stara się – ze 

względu na wysoki wskaźnik narodzin 

wśród Palestyoczyków - zmienid skład 

demograficzny obszaru w samej 

Jerozolimie oraz wokół niej, 

rozbudowując sied starych i nowych 

osiedli. Jednym z kontrowersyjnych 

planów jest plan Wielkiej Jerozolimy, 

który obejmuje obszar ponad 440 km2, 

z czego trzy czwarte leży w granicach 

sprzed 1967 roku. W roku 1980 Kneset – 

parlament izraelski ogłosił jednostronnie 

Jerozolimę stolicą Izraela. Rada 

Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji nr 478 

(1980), potwierdziła, że ta decyzja stanowi 

pogwałcenie prawa międzynarodowego 

i nie ma wpływu na kontynuację 

stosowania zasad Konwencji Genewskiej w stosunku do ochrony osób cywilnych w czasie 

wojny z 12. sierpnia 1949,w Autonomii Palestyoskiej oraz na innych terytoriach arabskich 

                                                             

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Positions_on_Jerusalem (10.02.2009). 

RYSUNEK 9 
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okupowanych od czerwca 1967, w tym w Jerozolimie. Powyżej mapa przedstawiająca 

izraelskie nielegalne osadnictwo wokół Jerozolimy (oznaczone trójkątami), które obejmuje 

ok. 10 % Zachodniego Brzegu17. 

SPRAWA UCHODŹCÓW PALESTYŃSKICH  

Uchodźcy palestyoscy stanowią 18% uchodźców na świecie i są największą grupą narodową 

wśród nich18. Liczba uchodźców palestyoskich zgodnie z ze statystkami UNRWA19 wynosi 

4,618,14120.  

ogółem 4,618,141 

uchodźcy 1948-49 (dane szacunkowe) 367,000 - 950,000 

uchodźcy 1967 (powtórni) 280,000 - 325,000 

terytoria z dużą liczbą uchodźców Gaza , Jordania, Zachodni Brzeg Jordanu, 

Liban, Syria 

liczba obozów 59 

język arabski 

religia sunniccy muzułmanie, ortodoksi 

(prawosławni), grekokatolicy, inne wyznania 

chrześcijaoskie i muzułmaoskie.  

Do tego dochodzą inni uchodźcy, tzw. przesiedleocy z Zachodniego Brzegu po wojnie 

sześciodniowej w 1967 roku, którzy uciekli do Jordanii (wielu z nich po raz drugi) i tam 

większośd z nich otrzymała z czasem obywatelstwo. Dziś Palestyoczycy stanowią ponad 60 % 

mieszkaoców Jordanii, ale nie posiadają wszystkich praw obywatelskich. Wiąże się to z tzw. 

polityką jordanizacji, ogłoszoną w latach 70, wykluczającą Palestyoczyków z pracy w sektorze 

                                                             

17 Na temat statusu Jerozolimy można szerzej przeczytać na stronach ONZ, w zakładce THE STATUS OF 
JERUSALEM 
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/796f8bc05ec4f30885256cef0073cf3a/533b4714451b48bf0525651

b00488d02!OpenDocument (10.02.2009). 

18 Źródło ONZ, UNRWA (Agencja ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim) 
http://www.un.org/unrwa/publications/pdf/figures.pdf (20.02.2009). 

19 Statystyki UNRWA obejmują jedynie uchodźców z 1948-49. 

20 Źródło ONZ, UNRWA (Agencja ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim) 
http://www.un.org/unrwa/publications/pdf/rr_countryandarea.pdf; 
http://www.un.org/unrwa/publications/pdf/population.pdf 
http://www.un.org/unrwa/refugees/pdf/reg-ref.pdf (20.02.2009). 
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publicznym i zmuszającą do szukania zatrudnienia w sektorze prywatnym. Mają też 

ograniczony dostęp do publicznego szkolnictwa wyższego. To podwyższyło poczucie 

marginalizacji i wykluczenia, zwłaszcza wśród Palestyoczyków o niskim statusie materialnym 

oraz przyczyniło się do dużej emigracji, najczęściej do krajów zatoki Perskiej, ale również do 

USA i Europy. 

Uchodźcy palestyoscy nigdy nie otrzymali zadośduczynienia za utracone mienie oraz krzywdy 

moralne. Otrzymywali jedynie pomoc humanitarną na zaspokojenie podstawowych potrzeb 

(m.in. kartki żywnościowe, dostęp do podstawowego szkolnictwa za pośrednictwem 

UNRWY). W tym czasie największym pracodawcą dla uchodźców była wspomniana agencja 

ONZ - UNRWA. 

SPRAWA OSADNICTWA ŻYDOWSKIEGO21 

Na mapie obok zaznaczono kolorem 

czerwony nielegalne izraelskie osiedla na 

Zachodnim Brzegu (po wycofaniu się 

Izraela ze Strefy Gazy w 2005 roku nie ma 

tam osiedli żydowskich). 

Nadal budowane są nowe osiedla mimo 

protestów społeczności 

międzynarodowej.  

Obecnie liczbę Izraelczyków 

zamieszkałych terenie Zachodniego 

Brzegu ocenia się na 282 tys.22. 

Sprawiedliwe rozwiązanie wspomnianych 

trzech kwestii jest kluczem do rozwiązania 

konfliktu izraelsko-palestyoskiego. 

                                                             

21Mapa ze zbiorów ONZ 

http://domino.un.org/unispal.nsf/cf02d057b04d356385256ddb006dc02f/96fd41bb37e40f8685256b98
006ec72a!OpenDocument (18.02.2009). 

22 Według encyklopedii internetowej Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_settlement#Population (14.02.2009). 
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V. BADANIA WŁASNE  

W okresie 12-23 luty 2009 przeprowadziłem anonimowe i dobrowolne badania ankietowe 

(wzór ankiety w załączeniu) na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W badaniach 

uczestniczyło 20 uczniów gimnazjum oraz 12 dorosłych. Watro zauważyć, że dorośli byli mniej 

zainteresowani uczestnictwem w badaniach, stąd mniejsza liczba respondentów.  

Zadano 10 pytań, z czego 8 było zamkniętych , a 2 otwarte. Było 5 możliwości udzielenia 

odpowiedzi na pytania zamknięte: zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie 

oraz nie wiem. 

Poniżej przedstawiam analizę odpowiedzi na postawione pytania. 
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1.CZY WIESZ, CO TO JEST KONFLIKT IZRAELSKO-PALESTYŃSKI?  

 

 

 

Jak wynika z powyższych wykresów, dorośli byli lepiej poinformowani, ponieważ 
odpowiedzi zdecydowanie tak oraz raczej tak udzieliło 92 % respondentów, wśród 
młodzieży ten odsetek był niższy i wynosił 75 %.  Tylko 8 % dorosłych nie wiedziało o 
konflikcie (nie oraz raczej nie ), natomiast odsetek młodzieży wyniósł 25 %. 
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3.CZY WIESZ, JAK DŁUGO TRWA WSPOMNIANY KONFLIKT? 

 

  

 

30 % młodzieży nie wiedziało, jak długo trwa konflikt. U dorosłych odsetek ten był mniejszy 

i wyniósł 8%. Ponad 50 % młodzieży oraz ponad 90% dorosłych podało prawidłową 

odpowiedź. Zróżnicowanie odpowiedzi da się wytłumaczyd wiekiem, a w związku z tym 

mniejszą świadomością historyczną młodzieży. 
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4. CZY WIESZ, CO JEST PRZYCZYNĄ KONFLIKTU_ 

 

 

W tym pytaniu można było zaznaczyd kilka odpowiedzi, jednak prawidłowa była odpowiedź 

druga, czyli terytorium. Antysemityzm, który przyczynił się do powstania syjonizmu, 

pośrednio odnosi się do konfliktu, ponieważ miał miejsce na terenie Europy i nie jest 

problemem Bliskiego Wschodu, który zamieszkiwany jest przez ludnośd semicką. 

Wskazywano też na religię, jednak jest to odpowiedź błędna.  
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5. CZY PALESTYŃCZYCY  MAJA PRAWO DO SWOJEGO PAŃSTWA?  

 

   

W przypadku tego pytania udzielono w zasadzie jednoznacznych odpowiedzi, jedynie 5 % 
respondentów w grupie młodzieży udzieliło odpowiedzi negatywnych. 

 

6.CZY UWAŻASZ, ŻE IZRAELSKI ATAK NA STREFĘ  GAZY POD KONIEC UBIEGŁEGO ROKU 
ROZWIĄZAŁ KONFLIKT?  

 

 

Wszyscy respondenci, zarówno w grupie młodzieży, jak i w grupie dorosłych odpowiedzieli 

na postawione pytanie negatywnie, co wskazuje na nieskutecznośd rozwiązao militarnych 

oraz zmęczenie opinii publicznej obrazami krwawych konfliktów, przekazywanymi za 

pośrednictwem mediów. 
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7. CZY UWAŻASZ, ŻE KONFLIKT ZOSTANIE ROZWIĄZANY W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI?  

 

 

Respondenci nie wierzą w szybkie rozwiązanie konfliktu, przy czym młodzież jest bardziej 

pesymistyczna w tym względzie niż dorośli. Aż 90 % ankietowanych udzieliła odpowiedzi 

negatywnej (zdecydowanie nie oraz raczej nie). U dorosłych odsetek negatywnych 

odpowiedzi był znacznie mniejszy i wyniósł 75%. 17 % dorosłych widzi perspektywy 

rozwiązania konfliktu (zdecydowanie tak). 

8. CZY WIESZ SKĄD, POCHODZĄ PALESTYŃCZYC?  

 

80% młodzieży wie, skąd pochodzą Palestyoczycy, 20% ankietowanych w tej grupie wiekowej 

nie wiedziało lub raczej nie wiedziało.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

5%

70%

20%

5%
0%0%

50%

25%

8%

17% Młodzież

Dorośli

Zdecydowanie 
tak
15%

Raczej tak
65%

Raczej nie
10%

Nie wiem
10% 0%

Młodzież



   37 

 

Odsetek dorosłych, świadomych pochodzenia Palestyoczyków, był większy i wyniósł 92%. 

 

10. SKĄD CZERPIESZ INFORMACJE NA TEMAT KONFLIKTU? 

 

W ostatnim pytaniu można było wskazad wiele odpowiedzi. Jak widad, młodzież najczęściej 

czerpie informacje o konflikcie z telewizji, a dorośli z Internetu, co nieco zaskakuje, jeśli 

weźmie się pod uwagę popularnośd Internetu wśród młodzieży. Warto zauważyd, 

że młodzież zdecydowanie woli rozmawiad niż czytad książki.  
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MŁODZIEŻ 

1. JAK MYŚLISZ, DLACZEGO ŻYDZI Z EUROPY OSIEDLILI SIĘ W PALESTYNIE? 

Nie wszyscy respondenci odpowiedzieli na pytania otwarte. Poniżej zestawienia udzielonych 

odpowiedzi. Najczęściej jako motywacja emigracji pojawia się wątek terytorium, ziemi oraz 

paostwa (7 odpowiedzi); motyw wygnania pojawia się w 2 odpowiedziach, 

w 3 odpowiedziach motywacją było: bezpieczeostwo, lepsze życie, normalnośd; w 2 – 

samowola, w  2 - odrzucenie, w 1 – fakt istnienia Izraela. Nie ma bezpośredniej wzmianki 

o antysemityzmie, ale odpowiedzi wskazujące na odrzucenie mogą sugerowad, że chodzi o to 

zjawisko. 

1. “Bo tak im się chciało.” 

2. „Ponieważ tam dostali ziemię od innych paostw (kolonizując je).” 

3. „Bo Żydzi zawsze się „wpieprzą”. 

4. „Może nie mieli swojego paostwa?” 

5. „Nigdzie indziej ich nie chcieli.” 

6. „Ponieważ i Palestyna jest kontrolowana przez judaistyczny Izrael.” 

7. „Bo chcieli tam normalnie żyd, nie byli prześladowani.” 

8. „Bo nie mieli swojego terytorium i nigdzie ich nie chcą.” 

9. „Bo im Amerykanie dali ziemię.” 

10. „Chcieli znaleźd terytorium, gdzie mogli się spokojnie osiedlid.” 

11. „Bo wszędzie indziej ich wyganiali.” 

12. „Uważali, że tam będą czud się bezpiecznie.” 

13. „Żydzi chcieli mied własne paostwo.” 

14. „Chcieli mied własne paostwo.” 

15. „Ponieważ Palestyna jest ziemią świętą i pozwala im lepiej żyd.” 
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2.JAK ROZWIĄZAĆ KONFLIKT: 

Udzielono tylko jednej odpowiedzi. 

1. „Może w wyniku pokojowych negocjacji.” 

 

DOROŚLI 

1.JAK MYŚLISZ, DLACZEGO ŻYDZI Z EUROPY OSIEDLILI SIĘ  W PALESTYNIE? 

Tu odpowiedzi były bardziej odnosiły się do decyzji ONZ (2 odpowiedzi), do praw 

historycznych (2 odpowiedzi), bezpieczeostwa (1 odpowiedź). Warto zauważyd, że po raz 

pierwszy w odpowiedziach badanej grupy pojawiła się wzmianka o Kanaanie i o historycznym 

pochodzeniu Palestyoczyków. Nie ma natomiast wzmianki o antysemityzmie, który 

przyczynił się do dyskryminacji Żydów w Europie i wzrostu aspiracji do posiadania własnego 

paostwa. Wydaje się, że wzmianki o bezpieczeostwie odnoszą się do tego zjawiska.  

1. „Czują się tu bezpieczniej, mogą swobodnie żyd.” 

2. „Historyczne ziemie narodu żydowskiego, tu powstała ich religia:” 

3. „ONZ utworzyło tam paostwo” 

4. „Historyczne terytorium Żydów.” 

5. „1947 r. na mocy porozumienia ONZ – Żydzi mogą osiedlid się w Palestynie.” 

6. „Ponieważ Izraelczycy chcieli mied swoje paostwo i podobnie jak Palestyoczycy 

wywodzą swoje korzenie ze spornego terenu- starożytnego Kanaan.” 

2.JAK ROZWIĄZAĆ KONFLIKT? 

Udzielono dwóch odpowiedzi, z których wynika, że rozwiązanie jest odległe w czasie. 

1. „Nie zostanie tak szybko rozwiązany (brak porozumienia między Palestyoczykami, a 

Izraelem odnośnie spornych kwestii).” 

2. „Byd może w dalszej przyszłości poprzez utworzenie odrębnego paostwa” 
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WYWIAD Z EKSPERTEM 

DR A. HAKIM AL-KHATIB, POLITOLOG, PRAWNIK, SOCJOLOG 

Od kiedy Pan mieszka w Polsce i co Pana tu sprowadziło.  

Mieszkam w Polsce ponad 20 lat. Przyjechałem – tak jak większośd Palestyoczyków 

w tamtym okresie -  na studia, skooczyłem trzy fakultety: prawo, nauki polityczne oraz nauki 

społeczne. Po studiach miałem zamiar wrócid do siebie. Nie zamierzałem osiedlad się 

w Europie. 

Jednak został Pan…. 

To nie był mój wybór. Próby powrotu i znalezienia swojej szansy życiowej wśród swoich nie 

powiodły się. 

Dlaczego nie mógł Pan powrócid? 

Nie mogę wrócid do Palestyny z powodu okupowania przez wojska izraelskie Zachodniego 

Brzegu Jordanu. 

Jak okupacja zmieniła Twoje życie? 

Całkowicie zmieniła moje życie i życie milionów Palestyoczyków. Przede wszystkim straciłem 

mój dom, moją ziemię oraz prawo powrotu do ojczyzny.  

Jak widzi Pan perspektywy rozwiązania konfliktu? 

Myślę, że wszystko teraz jest w rękach społeczności międzynarodowej (Stany Zjednoczone, 

Rosja, Unia Europejska) , która jest w stanie skłonid Izrael do wprowadzenia w życie szeregu 

rezolucji podjętych przez Radę Bezpieczeostwa i Zgromadzenie Ogólne ONZ. W ubiegłym 

roku cały świat był świadkiem powstania nowego paostwa Kosowo. Jak widad Zachód, jest 

w stanie pomóc w stworzeniu nowego, suwerennego paostwa.  

Czy proces pokojowy z Izraelem, który trwa blisko 15 lat, przyniesie w koocu skutki? 

Chciałbym , żeby tak było. Jednak ostatnia wojna w Gazie nie przybliża rozwiązania. Wybory 

w Izraelu również świadczą o tym, że izraelscy politycy nie są skłonni negocjowad 
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z Palestyoczykami. Jednak zmieniły się okoliczności. Mamy przecież kryzys finansowy. 

Wkrótce może się okazad, że pokój jest taoszy od wojny. 

Czy walka zbrojna przeciw Izraelowi przynosi jakieś efekty? 

Dążenia niepodległościowe Palestyoczyków można porównad do walk Polaków o odzyskanie 

niepodległości. 123 lata niewoli przeplatanej zrywami niepodległościowymi zaowocowało 

wolną Polską. Palestyoczycy wybrali w naturalny sposób tę samą drogę. Myślę, że 

Palestyoczycy będą mieli swoje paostwo w przyszłości.  

Zmilitaryzowane społeczeostwo izraelskie jest wyraźnie zmęczone ciągłym stanem napięcia, 

pragnie żyd w takiej stabilizacji i bezpieczeostwie jak Europejczycy czy Amerykanie. Jest 

zrozumiałe i możliwe przy pokojowym nastawieniu izraelskich elit politycznych oraz wsparciu 

ze strony społeczności międzynarodowej.  

Co może zrobid społecznośd międzynarodowa? 

Społecznośd międzynarodowa posiada różne instrumenty, którymi może rozwiązad konflikt 

terytorialny i niepodległościowy: od sankcji poprzez skuteczną interwencję zbrojną, czego 

świadkiem byliśmy np. w Kuwejcie oraz w Jugosławii.  

Ważna jest też rola opinii publicznej na świecie, która wyraża swoje poparcie w określonej 

sprawie. Takie wyrazy poparcia z różnych stron Palestyoczycy otrzymali w styczniu 2009, 

kiedy przez cały świat przetoczyła się fala demonstracji przeciw atakowi na Gazę. Były to 

największe demonstracje w historii. Uczestniczyło w nich 18 mln demonstrantów. 

Jaką widzi Pan przyszłośd dla siebie i dla rodziny? 

Tak jak każdy uchodźca chciałbym wrócid do mojej ojczyzny. 

Życzę Panu tego i dziękuję za rozmowę 
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LIST 105 ŻYDÓW BRYTYJSKICH (KWIECIEŃ  2008) 

Dnia 30 kwietnia 2008 roku grupa 105 brytyjskich Żydów opublikowała w Gardianie23 list 

otwarty, którym publicznie sprzeciwiła się świętowaniu 60 rocznicy powstania paostwa 

Izrael, do czasu, kiedy Palestyoczycy i Izraelczycy nie będą żyli obok siebie w pokoju.  

List ten uznałem za ważny, ponieważ wyraża gotowośd Żydów do pokojowego współistnienia 

z Palestyoczykami oraz został opublikowany w Wielkiej Brytanii, która – jak wiadomo- 

przyczyniła się do powstania konfliktu izraelsko-palestyoskiego. 

 „W maju organizacje żydowskie będą świętować 60 rocznicę powstania państwa 

Izrael. To zrozumiałe w kontekście stuleci prześladowań, których kulminacją był 

Holokaust. Niemniej my jesteśmy Żydami, którzy nie będą świętować. Jest jasne, że 

nadszedł czas, by przyjąć do wiadomości narrację Innego oraz cenę, jaką inny naród 

zapłacił za antysemityzm w Europie i ludobójczą politykę Hitlera. Jak powiedział 

Edward Said, Nakba jest dla Palestyńczyków tym, czym Holokaust dla Żydów.  

 

W kwietniu 1948 r. - tym samym miesiącu, w którym miała miejsce haniebna 

masakra w Deir Jassin oraz wymierzony w cywilów atak rakietowy na targu w Hajfie, 

wdrożono w życie Plan Dalet. Zakładał on zniszczenie wsi palestyńskich i wygnanie 

rdzennej ludności poza granice państwa. Nie będziemy świętować.  

 

W lipcu 1948 r., wśród letnich upałów, bez wody i żywności wypędzono z ich domów 

w Lyddzie i Ramli 70000 Palestyńczyków. Setki z nich zginęły. Zyskało to nazwę 

Marszu Śmierci. Nie będziemy świętować. 

 

Ogółem, 750000 Palestyńczyków zostało uchodźcami. Starto z mapy około 400 

wiosek. Nie zakończyło to czystki etnicznej. W 1956 r. tysiące Palestyńczyków 

(obywateli izraelskich) zostało wygnanych z Galilei. Kolejne tysiące wygnano wraz z 

rozpoczęciem izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu i Gazy. Zgodnie z prawem 

międzynarodowym i z literą rezolucji ONZ nr 194 uchodźcy wojenni mają prawo do 

powrotu bądź rekompensaty. Izrael nigdy tego prawa nie uznał. Nie będziemy 

                                                             

23 http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/30/israelandthepalestinians/print (12.02.2009). 
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świętować. 

Nie potrafimy świętować narodzin państwa stworzonego dzięki terroryzmowi, 

masakrom i wydziedziczeniu z jego ziemi innego narodu. Nie potrafimy świętować 

narodzin państwa, które aż po dziś dzień dokonuje czystek etnicznych, gwałci prawo 

międzynarodowe, stosuje wobec cywilnej ludności Gazy potworną odpowiedzialność 

zbiorową i ciągle odmawia uznania ludzkich praw i aspiracji narodowych 

Palestyńczyków.  

Będziemy świętować, gdy Arabowie i Żydzi będą żyć na Bliskim Wschodzie w 

równości i pokoju.  

 

Seymour Alexander, Ruth Appleton, Steve Arloff, Rica Bird, Jo Bird, Cllr Jonathan Bloch, Ilse Boas, 

prof. Haim Bresheeth, Tanya Bronstein, Sheila Colman, Ruth Clark, Sylvia Cohen, Judith Cravitz, 

Mike Cushman, Angela Dale, Ivor Dembina, dr Linda Edmondson, Nancy Elan, Liz Elkind, Pia 

Feig, Colin Fine, Deborah Fink, Sylvia Finzi, Brian Fisher, Frank Fisher, Bella Freud, Catherine 

Fried, Uri Fruchtmann, Stephen Fry, David Garfinkel, Carolyn Gelenter, Claire Glasman, Tony 

Greenstein, Heinz Grunewald, Michael Halpern, Abe Hayeem, Rosamine Hayeem, Anna Hellman, 

Amy Hordes, Joan Horrocks, Deborah Hyams, Selma James, Riva Joffe, Yael Oren Kahn, Michael 

Kalmanovitz, Paul Kaufman, prof. Adah Kay, Yehudit Keshet, prof. Eleonore Kofman, Rene 

Krayer, Stevie Krayer, Berry Kreel, Leah Levane, Les Levidow, Peter Levin, Louis Levy, Ros Levy, 

prof. Yosefa Loshitzky, Catherine Lyons, Deborah Maccoby, Daniel Machover, prof. Emeritus 

Moshe Machover, Miriam Margolyes, Mike Marqusee, Laura Miller, Simon Natas, Hilda Meers, 

Martine Miel, Laura Miller, Arthur Neslen, Diana Neslen, Orna Neumann, Harold Pinter, Roland 

Rance, Frances Rivkin, Sheila Robin, dr Brian Robinson, Neil Rogall, prof. Steven Rose, Mike 

Rosen, prof. Jonathan Rosenhead, Leon Rosselson, Michael Sackin, Sabby Sagall, Ian Saville, 

Alexei Sayle, Anna Schuman, Sidney Schuman, Monika Schwartz, Amanda Sebestyen, Sam 

Semoff, Linda Shampan, Sybil Shine, prof. Frances Stewart, Inbar Tamari, Ruth Tenne, Martin 

Toch, Tirza Waisel, Stanley Walinets, Martin White, Ruth Williams, Naomi Wimborne-Idrissi, 

Devra Wiseman, Gerry Wolff, Sherry Yanowitz24.” 

  

                                                             

24 Tłumaczenie: Paweł Michał Bartolik. 
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Alternatywne Rozwiązania  

Na powyższym wykresie przedstawiam proponowane przeze mnie rozwiązania konfliktu: 

dwa paostwa – dwa narody lub jedno paostwo - dwa narody. Jakie są możliwe scenariusze?  
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JEDNO PAŃSTWO – DWA NARODY 

W rozwiązaniu jedno paostwo – dwa narody proponuje budowę wspólnych instytucji (rząd, 

parlament, prezydent, wojsko, itd.) oraz gospodarki (waluta, banki, system finansowy, itd.), 

a także nowego paostwa przyjęcie do Ligii Paostw Arabskich, o co zabiega Izrael od 1992 

roku.  

Warunkiem takiego projektu jest pojednanie obu narodów i odszkodowanie 

dla Palestyoczyków za utracone mienie oraz doznane krzywdy. Można tu się wzorowad 

na przykładzie Republiki Południowej Afryki, gdzie zlikwidowano apartheid i przyznano 

prawa czarnej ludności. Jednak to rozwiązanie wydaje się mało realne. 

Jednak taki projekt może napotkad na potencjalne trudności. Palestyoczycy znacznie różnią 

się kulturą i obyczajami od Izraelczyków. Poza tym są narodem pokrzywdzonym i będą 

oczekiwali zadośduczynienia po wielu latach braku wolności. Budowanie wspólnego paostwa 

z Palestyoczykami nie zyska też dużego poparcia Izraelczyków, ponieważ ci mogą obawiad się 

konieczności poniesienia odpowiedzialności za minione 60 lat. Z tego powodu skłonni będą 

przyjmowad obecny stan rzeczy, niż iśd na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz Palestyoczyków. 

Te postawy wpłyną negatywnie na pomysł stworzenia federacji obu narodów. 

Bardziej prawdopodobne jest rozwiązanie dwa paostwa – dwa narody. 

DWA PAŃSTWA –  DWA NARODY 

Należy więc stworzyd oddzielne paostwa, by oba narody miały prawo do samostanowienia. 

W tym rozwiązaniu podstawą będą rezolucje Rady Bezpieczeostwa ONZ – 242 oraz 383. 

Wymagad to będzie całkowitego wycofania się wojsk izraelskich z Terenów Okupowanych 

oraz ze Wschodniej Jerozolimy, powrotu uchodźców na postawie rezolucji 193 lub 

rekompensaty dla tych, którzy pozostaną w dotychczasowym miejscu pobytu.  

Sprawiedliwe rozwiązanie wymaga stosowania również innych zasad prawa 

międzynarodowego:  

 przestrzegania umów i traktatów,  
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 rozwiązywania sporów przy pomocy instytucji arbitrażowych, a nie wojen,  

 zapewnienia swobody przepływu ludzi pomiędzy paostwami, 

 współpracy w różnych dziedzinach: handel, nauka, turystyka, itd., 

 likwidacji nielegalnego muru oraz wszelkich barier uniemożliwiających ruch ludności, 

 traktowania palestyoskich obywateli Izraela oraz izraelskich obywateli Palestyny na 

zasadach wzajemnego uznania i na równych prawach z innymi obywatelami. 

Kolejnym etapem jest odbudowa infrastruktury na terenie Palestyny (drogi, mosty, lotniska, 

porty, instytucje edukacyjne, szpitale, urzędy paostwowe, itd.), zaniedbanej lub zniszczonej 

podczas wieloletniej okupacji. Powinna w tym pomóc społecznośd międzynarodowa, 

ponieważ przyczyniła się do powstania tego konfliktu.  

Bardzo ważne jest, aby podnieśd poziom życia Palestyoczyków i zapewnid im miejsca pracy, 

tanią edukację, opiekę społeczną, zdrowotną, wydad paszporty, co pozwoli im na godne 

życie. Tu niezbędna będzie pomoc Zachodu oraz zamożnych paostw arabskich w postaci 

dotacji celowych, funduszy strukturalnych oraz bezzwrotnych pożyczek.  

W dalszej kolejności należy zlikwidowad obozy dla uchodźców, dad ich mieszkaocom pełne 

prawa oraz zadośduczynienie za poniesione straty na równi z Izraelczykami, którzy wycofali 

się ze Strefy Gazy. To samo dotyczy więźniów politycznych (11 tys.), których przebywają 

w więzieniach izraelskich. Wśród nich są kobiety i dzieci. 

Rozwiązanie, które przedstawiłem, jest realne i możliwe do zrealizowania w ciągu pięciu lat. 

Znalazło już swoich zwolenników. Wśród nich jest nieżyjący premier Icchak Rabin oraz były 

prezydent Jimmy Carter. Jeśli chodzi o stronę arabską to takie rozwiązanie przedstawiła Liga 

Paostw Arabskich w Rijadzie. Można wzorowad się przy tym na podobne historyczne 

przypadkach, np. pojednanie niemiecko-francuskie po II wojnie światowej, sprawa Irlandii 

Północnej (tu konflikt trwał 700 lat), pojednanie polsko-niemieckie, pokój egipsko-izraelski, 

pojednanie w RPA. 

Najtrudniejszym etapem realizacji takiego rozwiązania będzie przekonanie Izraelczyków do 

wycofania się z okupowanych terenów, co jest zgodne z prawem międzynarodowym. Należy 
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również przekonad Izrael do zniesienia blokady wojskowej i ekonomicznej Strefy Gazy oraz 

Zachodniego Brzegu Jordanu.  

Myślę, że jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla obu stron konfliktu. Obydwa paostwa 

będą niezależne i same będą mogły decydowad o swoim losie, jednocześnie będą mogły ze 

sobą współpracowad w ramach umów dwustronnych, wielostronnych oraz organizacji 

międzynarodowych.  

Kluczem do pojednania może byd wychowanie nowych pokoleo. Należy oprzed edukację 

o wspólne wartości oraz przykłady współpracy. Promowad wspólne projekty 

i przedsięwzięcia. Pozwolid spotykad się młodzieży na uniwersytetach i w szkołach. Warto 

odwoład się przy tym do historii. Znakomitym przykładem pokojowego i twórczego 

współżycia między trzema religiami: muzułmanami, chrześcijanami oraz  żydami była arabska 

Hiszpania w czasach średniowiecznych.  

Potężnym instrumentem są media. Media mogą zmienid nastawienie opinii publicznej. 

Arabskojęzyczna i angielskojęzyczna telewizja Al-Jazeera przedstawia przeglądy prasy 

izraelskiej, ma swoich korespondentów w Izraelu. W wielu programach występują Izraelczycy 

(eksperci, politycy, naukowcy, dziennikarze, osoby prywatne), mówiący po arabsku. 

Programy Al-Jazeery są chętnie oglądane w Izraelu. 
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PODSUMOWANIE 

W podsumowaniu chciałbym zauważyd, że długotrwała okupacja utrudnia funkcjonowanie 

obu stronom konfliktu, zarówno ofiarom okupacji, jak i jej twórcom. Izraelczycy nie są 

w stanie zniweczyd narodowych aspiracji Palestyoczyków. Udowodnili to podczas ostatniej 

wojny o Gazę. Palestyoczycy zaś mają prawo do godnego życia we własnym kraju. Jeśli ten 

warunek zostanie zrealizowany, wówczas nie będą wybuchały kolejne krwawe powstania, 

rakiety i bomby, Izrael będzie miał gwarancje bezpieczeostwa. 

Jeśli przyjrzed się poniższej mapie, przedstawiającej rozszerzanie się izraelskiego terytorium 

na niekorzyśd palestyoskiego w latach 1946-2000, łatwo zrozumied motywacje 

Palestyoczyków, która popycha ich w stronę walki zbrojnej, a jest nią poczucie zagrożenia 

egzystencji. O zagrożeniu mówi też strona izraelska. Jednak sytuacja Izraelczyków jest 

nieporównywalnie korzystniejsza: posiadają nowoczesną armię, paostwo, uznanie, poparcie 

mocarstw. Czy zechcą zaakceptowad Palestyoczyków jako równorzędnych partnerów? Czy 

nadszedł już czas dojrzałości i pojednania? Na razie – mimo wojny - obie strony ze sobą 

rozmawiają, a to bardzo dobrze rokuje na przyszłośd. 
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ZAŁĄCZNIK 1  

Ankieta 
1. Czy wiesz, co to jest konflikt izraelsko – palestyoski? 

 

zdecydowanie 

tak 

 

raczej 

tak 

 

raczej 

nie 

 

zdecydowanie 

nie 

 

nie  

wiem 

 

 

2. Jak długo trwa wspomniany konflikt? 

 

rok 

 

5 lat 

 

  30 lat 

 

ponad 50 lat 

 

nie wiem 

 

 

 

3. Czy wiesz, co jest jego przyczyną? 

 

antysemityzm 

 

terytorium 

 

dostęp do wody 

 

religia 

 

nie wiem 

 

 

 

4. Czy uważasz, że Palestyoczycy mają prawo do swojego paostwa? 

     

tak 

 

nie 

 

 

5. Czy według Ciebie, izraelski atak na Gazę pod koniec grudnia ubiegłego roku 

rozwiązał konflikt? 

tak 

 

nie 

 

 

6. Czy uważasz, że konflikt zostanie rozwiązany w najbliższej przyszłości?  
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zdecydowanie 

tak 

 

raczej 

tak 

 

raczej 

nie 

 

zdecydowanie 

nie 

 

nie  

wiem 

 

 

7. Jeżeli tak, to w jaki sposób? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

8. Jak myślisz, dlaczego Żydzi z Europy osiedlili się w Palestynie? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

9. Czy wiesz, skąd pochodzą Palestyoczycy? 

zdecydowanie 

tak 

 

raczej 

tak 

 

raczej 

nie 

 

zdecydowanie 

nie 

 

nie wiem 

 

 

10. Skąd czerpiesz informacje na temat konfliktu? 

telewizja 

 

internet 

 

prasa 

 

Publikacje 

książkowe 

rozmowy 

 

 

 


