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Wstęp 
 

Historia Palestyny sięga czasów staroŜytnych i pełna jest wojen i konfliktów. Geograficzne 

połoŜenie tego rejonu sprawiło, Ŝe padał on ofiarą nieustannych najazdów i podbojów. Ich 

tłem były nie tylko konflikty religijne, ale przede wszystkim rywalizacja o dostęp do portów 

morskich, wody czy ziemi.  

 

Konflikt palestyńsko – izraelski jest jednym z licznych przykładów napięć, jakie powstają  

na pograniczu kultur i religii na całym świecie. Podobne kryzysy obserwować moŜemy 

współcześnie np. na pograniczu indyjsko – pakistańskim, czy do niedawna na Bałkanach. 

Tylko w nielicznych przypadkach udaje się znaleźć rozwiązania, które przynoszą trwale 

rozwiązanie kryzysu. Przykładem, Ŝe jest to moŜliwe jest państwa Kosowo, dlatego teŜ 

organizacje międzynarodowe ONZ, Unia Europejska, NATO oraz  regionalne organizacje 

bezpieczeństwa np. Liga Państw Arabskich  czynią starania na rzecz pokoju.  

 

Kilka dni temu prezydent rządu Izraela Szimon Peres powierzył liderowi prawicowego 

Likudu1 - Benjaminowi Netanjahu zadanie stworzenia rządu. Jeśli jego misja powiedzie się 

i uda mu się utworzyć rząd, prawdopodobnie oznaczać to będzie zerwanie dotychczasowych 

negocjacji z Hamasem i oddalenie perspektyw rozwiązania konfliktu.  

 

                                                 
1 Wybory parlamentarne w Izraelu odbyły się 10 lutego br. Likud zdobył w nich 27 mandatów (na 120 miejsc w parlamencie), co 
dało mu drugą lokatę po zwycięskiej Kadimie, która zyskała 28 mandatów. Dzięki poparciu skrajnej prawicy i partii religijnych 
Likud moŜe zgromadzić w parlamencie większość 65 parlamentarzystów. 
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Źródło http http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.dookolaswiata.pl/kraje/bliskiwschod/izrael/izrael-

mapa.gif&imgrefurl=http://www.dookolaswiata.pl/kraje/bliskiwschod/izrael/izrael.htm&h=559&w=260&sz=14&tbnid=RPSgbXWla

uz60M::&tbnh=133&tbnw=62&prev=/images%3Fq%3DIzrael%2Bmapa&hl=pl&usg=__VXeSLnzpIlQV1wsq88Vvx_y75SI=&ei=A

UOmSYTOLIGe1QW54_y-Ag&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&cd=1 
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Badanie dotycz ące wiedzy na temat konfliktu izraelsko-
palesty ńskiego 
 

Pisząc tę pracę byłam ciekawa jak Polacy, moi rówieśnicy oraz dorośli postrzegają konflikt 

izraelsko-palestński, czy w ogóle wiedzą coś na samego konfliktu, jakie mają zdanie, czy 

widzą szansę na pokój. 

 

Przygotowałam ankietę z pytaniami, które zadałam 93 osobom w wieku od 15 do 60 lat. 

PrzewaŜającą większość – 55 osób stanowili moi rówieśnicy – uczniowie gimnazjum,  

w wieku 26-35 lat było 12 ankietowanych, 11 ankietowanych w wieku 36-45 lat, 5 osób  

w przedziale wiekowym 46-55 i 10 osób powyŜej 56 roku Ŝycia. 

 

PoniŜej przedstawiam wykresy z odpowiedziami na pytania  

 

Czy wiesz co ś nt. konfliktu palesty ńsko-izraelskiego

52; 56%

41; 44%

 tak  nie
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Odpowiedzi na to pytanie mnie zaskoczyły, aŜ 44% ankietowanych odpowiedziało, Ŝe nie wie 

nic o konflikcie. Wydawało mi się, Ŝe takich osób będzie niewiele. Kolejny wykres nieco 

wyjaśnia przyczynę takiego stanu rzeczy. Wykres ten zawiera informację o wieku 

ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi na pierwsze pytanie. 
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Jak widać, najliczniejszą grupę osób, które nie wiedzą o konflikcie stanowili uczniowie 

i studenci w wieku 15-25 lat. 

Zaskoczyła mnie grupa wiekowa powyŜej 56 roku Ŝycia, która licznie zaznaczyła odpowiedź 

„nic nie wiem nt. konfliktu izraelsko-palestyńskiego”. Prawie 40% z tej grupy nie miało wiedzy 

o konflikcie. Grupę powyŜej 55 roku Ŝycia stanowiło 10 ankietowanych. 

 

 

Kolejne pytanie w mojej ankiecie brzmiało – Czy Polska bierze czynny udział w konflikcie 

izraelsko-palestyńskim.  
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Czy Polska bierze czynny udział w rozwi ązywaniu tego konfliktu?

28
30%

65
70%

tak  nie

 

AŜ 30% ankietowanych (28 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, jakoby Polska czynnie 

uczestniczyła w rozwiązaniu tego konfliktu. Być moŜe powodem, dla którego osoby te 

zaznaczyły tę odpowiedź jest trudność w zakwalifikowaniu działań Polski w tym zakresie – 

czy są to działania czynne?  

Być moŜe, innym powodem udzielenia odpowiedzi „tak” jest  być brak wiedzy zadeklarowany 

juŜ w pierwszym pytaniu. Myślę, Ŝe osoby, które zaznaczyły odpowiedź „nie” w pierwszym 

pytaniu mogły „strzelać” z odpowiedzią na pytanie o działania Polski. 

 

PoniŜszy wykres uwzględnia wiek ankietowanych, o ile odpowiedź „tak” udzielona przez 

uczniów i studentów w wieku od 15 do 25 lat nie powinna być zaskoczeniem z powodów jw., 

to zaskoczeniem jest duŜy udział odpowiedzi na „tak” w grupie 36 – 45 lat. AŜ 40% tej grupy 

uwaŜa, Ŝe Polska bierze czynny udział w rozwiązaniu tego konfliktu. Jest moŜliwe,  

Ŝe odpowiedź taką mogła im zasugerować niedawna wizyta prezydenta Autonomii 

Palestyńskiej w RP2.  

                                                 
2 Mahmud Abbas przybył do Polski na zaproszenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w dn. 9 lutego br. i była to część podróŜy, 
w ramach której odwiedził równieŜ m.in. Wielką Brytanię i Francję. 
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Trzecie zadane pytanie dotyczyło moŜliwych rozwiązań konfliktu – Czy moŜliwe jest 

rozwiązanie tego konfliktu, w jaki sposób? 

 

Czy mo Ŝliwe jest rozwi ązanie tego konfliktu 

38
41%

12
13%

43
46%

drogą pokojową

zbrojnie

nie widzę rozwiązania
 

 



 10 

46% ankietowanych nie widzi rozwiązania konfliktu, 41% uwaŜa, Ŝe rozwiązanie pokojowe 

jest moŜliwe, zaś 12 osób, tj 13% przebadanych stwierdziło, Ŝe tylko interwencja zbroja jest 

moŜliwym rozwiązaniem osiągnięcia pokoju. 12% to bardzo duŜo… 

Wykres poniŜej prezentuje odpowiedź na pytanie w podziale na wiek ankietowanych.  
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W ankiecie zamieściłam równieŜ pytanie „otwarte” – W którym roku rozpoczął się konflikt 

palestyńsko-izraelski. Tylko 10% badanych wskazało na właściwą odpowiedź – 1948 (choć 

po zgłębieniu literatury, sama juŜ nie wiem, w którym roku rozpoczął się konflikt… Jako 

prawidłową odpowiedź uznałam datę powstania państwa Izrael). Odpowiedzi były 

zaskakujące np.:  p.n.e.,  1919, 1970, 1993, 2008. 

-  
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Wywiad z Panem Michaelm Sobelmanem – Rzecznikiem 
Ambasady Izraelskiej w Warszawie oraz Pani ą Swietą 
Gutman mieszkank ą Izraela na temat konfliktu. 
 

Chcąc zgłębić temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego postanowiłam porozmawiać  

z osobami, dla których konflikt ten jest bardzo waŜny, bo dotyczy ich narodu.  

Przeprowadziłam wywiad z Panem Michaelem Sobelmanem – rzecznikiem Ambasady 

Izraela w Polsce oraz Panią Switą Gutman  śydówką rosyjskiego pochodzenia mieszkającą 

na stałe w Aradu w Izraelu. Wywiad z Panią Swietą przeprowadziłam za pośrednictwem 

skaype dzięki uprzejmości mojego kolegi Artema. 

 

Jak wygl ąda dzień powszedni ludno ści cywilnej w Strefie gazy, a jak w Izraelu? 

W strefie Gazy jest cięŜko, bo tam jest wieka bieda, duŜe zagęszczenie mieszkańców, nie 

ma pracy…. Natomiast w Izraelu, jeśli chodzi o ludność cywilną, Ŝyje się normalnie tak jak   

w Polsce, z wyjątkiem moŜe  tego regionu graniczącego bezpośrednio ze strefą Gazy -

zachodni Negev,  Miasteczko Sderot ostrzeliwane  jest w ciągu ośmiu lat niemalŜe 

codziennie. Prawda jest taka, Ŝe to ostrzeliwanie pochłonęło wiele ofiar w ludziach.  

Na tych terenach Ŝyje się jednak w ciągłym strachu. Przez ostatnie kilka tygodni kiedy 

nastąpiło przerwanie ognia pomiędzy Hamasem a Izraelem - Ŝycie wróciło do normy,   

aczkolwiek trzeba to ująć w duŜy cudzysłów, bo dopiero co były bombardowania regionu 

Aszkelon – połoŜonego kilkadziesiąt kilometrów od Strefy Gazy. W trakcie bombardowań 

szkoły są zamknięte, urzędy i sklepy pracują. W czasie tego konfliktu po usłyszeniu dźwięku 

syreny ostrzegającej przed bombardowaniami ludność ma  kilkanaście sekund Ŝeby znaleźć 

jakiekolwiek schronienie. 

 

Jak si ę Ŝyje w ci ągłym strachu po operacji wojsk izraelskich w gazie?  

Ludność, która mieszka w sąsiedztwie Strefy Gazy Ŝyje w ciągłym strach. Trudno jest nam to 

sobie wyobrazić, poniewaŜ  nasza wyobraźnia jest bardzo skąpa i bardzo krucha.  
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Dwa tygodnie temu były tu (przyp. w Warszawie) dwie młode dziewczyny w twoim wieku  

z Kibucu3 ze Strefy, które opowiadały Ŝe czują się nie swojo wokół tej całej kampanii 

medialnej, która powstał wokół wojny z Gazą. Oczywiście one traktują powaŜnie te tysiąc 

trzysta ofiar po stronie palestyńskiej, to jest olbrzymi dramat, to jest tragedia, a jednocześnie 

one Ŝałują, Ŝe cały świat nie patrzy na ich sytuacje dorastającej młodzieŜy, która Ŝyje  

w ciągłym niepokoju nie wie co będzie jutro.  

W  Jerozolimie, Te Awiwie,  Hajfe w  dziesiątkach róŜnych miejscowości na terenie  Izraela, 

w ciągu tych ostatnich lat Ŝyje jest normalne, moŜe poza okresem kiedy była wojna w Libanie 

przed dwoma laty. 

Izrael od 1948 roku, od swojego powstania, jest w stałym stadium wojny. Trzeba sobie 

równieŜ uzmysłowić, Ŝe ta wojna w Izraelu przez wiele  lat była w pewnym sensie wojną 

luksusową -  na froncie trwała wojna a ludzie w miastach Ŝyli w miarę spokojnie, nie było 

raczej Ŝadnego niebezpieczeństwa. Oczywiście po wojnie sześciodniowej, a szczególnie w 

ostatnich latach ten konflikt narastał i przeniósł się równieŜ do miast poprzez wybuchy 

terrorystyczne.  

To rozwiązanie, które w Izraelu zostało przyjęte po wielu naradach, choć  wielu było 

przeciwko utworzeniu, mówię  tu o tak zwanym „murze bezpieczeństwa”, który jeszcze 

bardziej bronił Izrael przed wejściem na terytorium Izraela terrorystów, w jakiś sposób 

uspokoił częściowo mieszkańców . 

W ostatnich pięciu, sześciu latach zamachy terrorystyczne są duŜo mniejsze niŜ to było  

w połowie lat-90. Wtedy  nastąpiło  do apogeum terroru. 

W maju 2001 roku dwóch  młodych nastoletnich palestyńskich terrorystów weszło  

do dyskoteki z dynamitem - wszystko wyleciało w powietrze, trzydziestu paru rówieśników 

zginęło.  

W Jerozolimie był taki okres, Ŝe wybuchały autobusy, ludność bała się jeździć autobusami. 

                                                 

3 Kibuc to spółdzielcze gospodarstwo rolne w Izraelu, w którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną. Odegrały one 
znaczącą rolę przy tworzeniu państwa Izrael i nadal odgrywają znaczącą rolę w narodowej gospodarce. 
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Jednocześnie Izrael jest krajem, w którym Ŝycie istnieje, rozwija się literatura, teatr, film. 

Ludzie w jakiś sposób przyzwyczajają się do zagroŜenia – muszą,  Ŝeby Ŝyć. 

W Polsce jeszcze parę lat temu wszyscy mówili, Ŝe strach jest wychodzić o zmierzchu  

na ulice. Pewnie ty boisz się wychodzić o zmierzchu w Zielonce, w której mieszkasz ?. 

Natomiast w Izraelu nikt nie myśli o tym, Ŝe wraca do domu o 23.  czy 24. Tego 

niebezpieczeństwa nie ma. Ulice są pełne młodzieŜy do północy.  

W Izraelu nie ma tego niebezpieczeństwa jakie jest w innych krajach równieŜ w Europie, 

niebezpieczeństwa wokół agresywnej młodzieŜy, wokół bandytów czy złodziei . 

 

Czy to jest kwestia wychowania czy pa ństwa policyjnego ? 

Nie, to nie jest państwo policyjne to wynika z mentalności pewnej. Przez wiele lat 

przestępczość w Izraelu była mniejsza niŜ gdziekolwiek indziej. Po wielkiej fali emigracji 

śydów z byłego Związku Radzieckiego w końcu lat 80-tych, początek 90-tych, ta sytuacja  

się zmieniła niestety na niekorzyść. Dzisiaj w Izraelu mamy równieŜ alkoholików, 

kieszonkowców, 

 są napady. Ale nie na taka skalę jak np. w Polsce.  

 

Jaka jest rola Iranu w  konflikcie izraelsko-palest yńskim ?  

Iran, to jest bardzo potęŜny kraj, który w tej chwili  dąŜy do tego, Ŝeby stworzyć broń 

nuklearną.  Oprócz tego ma nieprzewidywalnego przywódcę, który stoi na czele Iranu, który 

grozi. Prezydent Iranu twierdzi, Ŝe nie było Holokaustu, Ŝe nie było komór gazowych  

w Oświęcimiu. Ma to podwójny wydźwięk, kiedy przywódca wielkiego państwa głosi takie 

tezy i jednocześnie tworzy broń nuklearną, której celem jest zabijanie olbrzymiej ilości 

cywilnych mieszkańców. To jest niebezpieczne. Iran jest najpotęŜniejszym obecnie krajem  

w orientacji arabskiej zaangaŜowanych w pomoc takim ruchom jak Hamas - ekstremalno 

muzułmański. Hamas jest szczególnie niebezpieczny i ten konflikt bliskowschodni moŜe się 

przedostać na cały świat. Nie to, Ŝe ja twierdzę, jak w niektórych publikacjach pani Oriana 

Fallaci, Ŝe Islam jest religią złowrogą dąŜącą do zabójstw, pewnie tak nie jest, z pewnością 
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tak nie jest, ale są radykalne ugrupowania po stronie Islamu. A skoro Iran popiera je i wręcz 

angaŜuje i zachęca do takich działań to jest to niebezpieczeństwo nie tylko dla Izraela ale  

i dla całego świata. Szczególnie dla państw, które uczestniczą w róŜnych próbach 

zaŜegnania konfliktu w tym i równieŜ Polska. W Hiszpanii byliśmy świadkami róŜnych 

napadów terrorystycznych  w Anglii i w wielu innych państwach.  

 

Czy organizacja Hamas uwa Ŝa Unii Europejskiej za odpowiedniego partnera do 

rozwi ązania konfliktu. 

JuŜ od niepamiętny czasów Izrael ma dobry kontakt ze Stanami Zjednoczonymi. Z Unią 

Europejską te kontakty są troszkę przeciwne. W Izraelu nie do końca uwaŜają, Ŝe Unia 

Europejska jest obiektywna. MoŜna to zrozumieć chociaŜby dlatego, Ŝe olbrzymia  

mniejszość muzułmańska, która jest w Europie - we Francji, Belgii jest równieŜ w Niemczech 

działa i stwarza nacisk na swoje rządy.  W Izraelu było wiele nadziei związanych, zresztą 

nadziei, które się spełniły z wejściem Polski i wielu innych krajów środkowo europejskich   

do Unii Europejskiej.  Mieliśmy taką nadzieje, Ŝe poprzez to wejście Unia Europejska 

ustosunkowuje się do Izraela. Polska i Czechy są takim marzeniem Izraela, Ŝeby wszystkie 

państwa Unii Europejskiej poszły ich śladem. Polska ma jakieś sentymenty, pewne wyrzuty 

sumienia - tak to moŜna nazwać, po 1968 r., po wydarzeniach w Kielcach, Rzeszowie. 

 Polska  w jakiś sposób jest dla Izraela wzorcem do naśladowania dla innych krajów Unii  

w zakresie relacji między Izraelem.  Z punktu widzenia Jerozolimy, gdyby inne kraje Unii 

Europejskiej podobnie działały w kontaktach z Izraelem świat byłby znacznie piękniejszy, 

bezpieczniejszy. 

 

10 lutego odbyły si ę wybory do Knesetu- parlamentu Izraelskiego, oczy c ałego świata 

skierowane s ą w tamt ą stron ę w oczekiwaniu na działania w zakresie za Ŝegnania 

konfliktu. Według Pana, które z ugrupowa ń reprezentowa ć będzie rz ąd i co to b ędzie 

oznaczać dla działa ń w zakresie pokoju?  
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Co oznaczałoby obj ęcie stanowiska premiera Izraela przez Cipi Liwni w kwestii 

pokoju? 

Czy rozdrobnienie polityczne w Knesecie uniemo Ŝliwia przywódcy Izraela zawarcie 

pokoju z Palesty ńczykami? 

Mapa polityczna w Izraelu od wielu lat jest podzielona na prawo i lewo. Tam jest troszeczkę 

inaczej niŜ w krajach Europejskich, gdzie lewica się bardziej kojarzy z takimi partiami 

socjalistycznymi, społecznymi, socjalnymi, podczas gdy w Izraelu lewica i prawica w gruncie 

rzeczy tylko odzwierciedla stosunek danego ugrupowania politycznego do kwestii 

rozwiązania konfliktu z sąsiadami arabskimi z Palestyńczykami czy teŜ z Syrią.  

Głównie ugrupowania lewicowe w Izraelu mają skłonność pójścia na kompromis  w celu 

dąŜenia do pokoju miedzy Izraelem a ich sąsiadami. Gdy patrzymy na to w sposób 

amatorsko historyczny to widzimy, Ŝe jednak partie prawicowe w Izraelu doprowadziły  

do jakiegoś rozwiązania pokojowego. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, Ŝe głownie Menachem 

Begin  w początkowej fazie był największym wrogiem jakiegokolwiek kompromisu z Syrią  

z Libanem z Jordanią z Egiptem a w wyniku mediacji USA , był tym, który w jakiś sposób 

doprowadził do przełomu - do pamiętnej wizyty  Anwara El Sadata4 w Jerozolimie 1997 r.  

Ta wizyta doprowadziła dość szybko, w ciągu jednego roku do wycofania się Izraela  

z Synaju a w konsekwencji do porozumienia pokojowego miedzy Izraelem a Egiptem  

i nawiązaniu pełnych i normalnych stosunków dyplomatycznych. Po raz pierwszy Egipt stał 

się otwarty dla Izraelczyków, później było podobnie z Jordanią wiele lat później w pierwszej 

połowie lat 90. Prawda jest taka, Ŝe pomiędzy Izraelem a Egiptem te kontakty są róŜne, 

zazwyczaj  

są nazywane jako „zimny pokój”. KaŜdy Izraelczyk stwierdzi, Ŝe lepszy zimny pokój niŜ 

gorąca nieprzyjaźń, czy brak relacji.  

Te wybory z 10 lutego 2009r. w gruncie rzeczy są remisem Kadimy i Likudu, remisem, 

którego moŜna było się spodziewać. Ugrupowanie Cipi Liwni wygrało te wybory, ale wygrało 

równocześnie przegrywając je, poniewaŜ jako partia ma zaledwie jeden mandat więcej niŜ 

                                                 
4 Prezydent Egiptu, sygnatariusz porozumienia pokojowego z Izraelem z 1997 r. 
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Likud, na którego czele stoi Benjamin Natenjahu. Z kolei nie ma ona Ŝadnej szansy  

na stworzenie rządu nawet mniejszościowego, poniewaŜ ten podział na lewicę i prawicę 

obecnie w sposób jednoznaczny jest skierowany w kierunku prawicy. Partia Likudu, która 

zawsze była postrzegana jako partia prawicowa dziś jest postrzegana jako centro- 

prawicowa. Bo wszystkie ugrupowania  przesunęły się w prawą stronę -  Partia byłych śydów 

ze Związku Radzieckiego, Izrael Nasz Dom i dwie kolejne Parte Prawicowe: Partia śydów 

Sefardyjskich – Partia Szas, kolejne Partie Religijne, które jednocześnie odpowiadały się  

za stworzeniem koalicji prawicowej dają większe szanse Netanjahu, Ŝeby to on stworzył rząd 

koalicyjny. Taka moŜliwość niesie za sobą wiele niewiadomych. Z jednej strony Netanjahu 

jest doświadczonym politykiem, był juŜ raz premierem i chociaŜ w trakcie tej jego dwuletniej 

kadencji nie było Ŝadnych ustępstw z Palestyńczykami, nie było nawet powrotu  

do negocjacji, ale w gruncie rzeczy nic się nie działo - był taki zimny pokój, który wielu 

mieszkańców Izraela wspomina z nostalgią, poniewaŜ mimo wszystko moŜna było normalnie 

Ŝyć. Dzisiaj te partie bardziej ekstremalne jak Partia Libermana, która twierdzi np. Ŝe moŜna 

dać obywatelstwo tak zwanym Arabom Izraelskim -  ludności Arabskiej, która mieszka  

w Izraelu począwszy od 1938 r., mają w Knesecie jedenastu parlamentarzystów spośród stu 

dwudziestu, które posiada Kneset. Jednak ludność Arabska mająca obywatelstwo Izraelskie 

jest coraz bardziej wrogo nastawiona do państwa Izraela i  twierdzi, Ŝe są obywatelami 

drugiej kategorii i poprzez te ostatnie konflikty z Palestyńczykami pozostali po za nawiasem 

jakichkolwiek koalicji. Nigdy nie byli w koalicji, ale zawszy była taka nadzieja.  Są wybory, 

po których jeszcze nie było rozmów prezydenta z politykami - komu powierzyć misje 

stworzenia rządu, przywódca ma na to 45 dni.   

Najlepszą sytuacją z punktu widzenia państw zachodnich, w tym Polski i powiedzmy takiej 

lewicy izraelskiej, byłoby Ŝeby powstał rząd złoŜony z trzech partii z Likudu, Partii Pracy 

i z Kadimy. Cipi Liwni i Netanjahu kandydują na stanowisko premiera. Cipi Liwni 

zaproponowała rotację- kadencja trwa cztery lata, dwa lata Cipi Liwni, drugie dwa Netanjahu. 

W przeszłości było to juŜ praktykowane. Netanjahu ma pewność, Ŝe stworzy rząd i dlatego 

nie jest zainteresowany propozycją Liwni. Netanjahu chce Ŝeby najpierw powstał rząd 
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mniejszościowy, nawet moŜe nie mniejszościowy tylko taki rząd prawicowy i potem otworzyć 

furtkę do tych wszystkich ugrupowań, Ŝeby do niego przystąpiły.  Natomiast nie ma większej 

szansy, Ŝe oni rzeczywiście to zrobią. Sytuacja jest taka na dzień dzisiejszy, Ŝe powstanie 

rząd prawicowy, nowa polityka Amerykańska prowadzona przez Obamę w jakiś sposób 

będzie się na ten rząd patrzyła bardzo podejrzliwie. Świat zachodni nie będzie równieŜ na to 

patrzył łaskawym okiem i niewątpliwie sytuacja w najbliŜszych miesiącach będzie niezwykle 

napięta, ale to nie znaczy, ze wybuchnie wojna, bo powiedzmy, ugrupowania Arabskie takie 

jak Hamas będą się obawiały rządu prawicowego myśląc, Ŝe taki rząd moŜe sobie pozwolić  

na duŜo bardziej agresywną broń i na walkę bardziej bezpośrednią.  

 

Instytut Yad Vashem przyznaje medale, honorowe dypl omy i daje przywileje wpisania 

nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwy ch w Yad Vashem osobom, 

które z nara Ŝeniem własnego Ŝycie ratowały śydów z Holokaustu podczas II wojny 

światowej. Czy Pana zdaniem, Instytut ten wraz ze „S prawiedliwymi W śród Narodów 

Świata” ma szans ę być „dono śnym głosem” w walce o pokój? 

 

Prawdę mówią nie bardzo wierzę w to, Ŝe instytut Yad Vashen moŜe odegrać jakąkolwiek 

rolę polityczną . Instytut Yad Vashem moŜe odgrywać rolę lepszą niŜ odgrywa w budowaniu 

tych relacji pomiędzy Polską a Izraelem. Stała się rzecz przedziwna, ja sam pracowałem  

w instytucie Yad Vashem, przez wiele lat na samym początku kiedy ten Instytut powstał  

w latach 60, 70, 80 tam pracowali ludzie, którzy byli bezpośrednio związani z wojną, sami 

przeŜyli Holokaust  – pracę w Instytucie traktowali  jako misję. Obecnie Yad Vashem stał się 

muzeum, waŜnym muzeum. jest równieŜ jednostką badawczą. Aczkolwiek trzeba i na to 

spojrzeć troszeczkę teŜ krytycznie, jeŜeli porównamy to co się dzieje w Polsce w kwestii 

badań nad Holokaustem a w Izraelu, to Polska ma niewątpliwie olbrzymie  sukcesy. Jest taki 

ośrodek badań nad zagładą przy Uniwersytecie Warszawskim. Niewątpliwie jest to coś 

fantastycznego. Wydaje mi się, Ŝe młodzi polscy naukowcy w jakiś sposób wiodą prym 

w badaniach nad zagładą -  Holokaustem, nad konsekwencjami wynikającymi z Holokaustu. 
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Natomiast Yad Vashem stał się wielkim i cennym muzeum nowoczesnym, które niewątpliwie 

moŜe być wzorem dla współczesnych muzeów łącznie z muzeum Powstania 

Warszawskiego. Yad Vashem jest równieŜ czymś takim jak dla Polski, dla innych krajów jest 

Grób Nieznanego  śołnierza. KaŜdy przywódca obcego państwa, który przyjeŜdŜa do Izraela 

w jego programie politycznym jest równieŜ wizyta w mauzoleum w tym „wiecznym namiocie”, 

gdzie płonie ten wieczny ogień. W  jakiś sposób jest to nawiązanie ze strony Izraela do tego, 

Ŝe to państwo powstało w wyniku Holokaustu, Ŝe powstało równieŜ i dla tego ze Holokaust 

nie powinien mieć miejsca w historii i jest przestrogą dla innych aby się nie powtórzył. 

Przywódcy tych państw przyjeŜdŜający do Izraela, widząc to w jakiś sposób pamiętają. Jest 

to moŜe jakiś PR-wski5  chwyt, od którego nawet i wielka polityka nie jest wolna, ale który 

działa. Jestem przekonany, Ŝe to bardziej działa na gości zagranicznych jak  złoŜenie 

wieńców pod grobem Nieznanego śołnierza. Ale jeŜeli chodzi o  walkę o pokój, to moim 

zdaniem, niewielki. To jest głos, Ŝeby tylko w jakiś sposób przekonać inne państwa 

Europejskie i nie tylko, Ŝeby tylko się odizolować od polityki irańskiej i od tego co mówi 

prezydent Iranu na temat Holokaustu. 

 

Czy nie sadzi Pan ze radykalizm Palesty ńczyków  mo Ŝna pomniejszy ć stosuj ąc 

odpowiedni ą kontrolowan ą  pomoc finansow ą, intelektualn ą, technologiczn ą ?  

Wydaje mi się, Ŝe Palestyńczycy są troszeczkę tak jak śydzi Bliskiego Wschodu. Inteligentny 

i biedny naród, od którego wszystkie sąsiednie państwa jakoś się odwróciły i boja się 

Palestyńczyków jak ognia. Trzeba wziąć pod uwagę nawet proste fakty, Ŝe Palestyńczycy 

ciągle byli tępieni. W 1999 roku kiedy powstała Organizacja Czarny Wrzesień, powstała 

bezpośrednio po zamieszkach w Jordanii, które zamierzały wyrzucić Palestyńczyków  

z Jordanu, wręcz do zabicia Palestyńczyków, którzy tam mieszali. Moim zdaniem prawda 

jest taka, Ŝe lewica izraelska przez wiele lat była takim jedynym naturalnych 

sprzymierzeńcem Palestyńczyków. Tacy pisarze, jak Rossman, jak w pewnym sensie Etgar 

Keret, są w Izraelu takimi jakby autorytetami moralnymi - w jakiś sposób popierali powstanie 

                                                 
5 Skrót od pubkic relations  
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państwa Palestyńskiego. Byli za tym, Ŝeby im udzielić pomoc finansową, technologiczną  

i intelektualną. Jest np. taki Izraelski dyrygent Daniel Barenboim, który teraz mieszka  

w Niemczech, który stworzył w Ramallah orkiestrę palestyńsko-izraelską "West Eastern 

Divan". To jest znakomity przykład, Ŝe jednak moŜna się dogadać. Barenboim doskonale 

wie, Ŝe jego przykład po obu stronach nie jest postrzegany dobrze, poniewaŜ wielu 

Izraelczyków twierdzi, Ŝe on poszedł za daleko, Ŝe za wszelką cenę stara się iść na rękę 

Palestyńczykom. Jest przykładem, Ŝe moŜna się dogadać, wspólnie stworzyć coś 

wartościowego. 

Nie naleŜy zapominać, Ŝe głównym celem Hamasu jest zniszczenie Izraela - co jest 

nierealne podobnie jak nie realne jest zniszczenie Hamasu. To jest sytuacja bardzo 

skomplikowana, ja doskonale pamiętam ten okres zapoczątkowany przez Izaaka Rabina  

w 1953 roku, jego pierwsze spotkanie z Arafatem - pojawiała się nadzieja na rozwiązanie 

pokojowe tego konfliktu. Teraz to wszystko zostało oddalone i pomimo tego jakbyśmy nie 

patrzyli na te wszystkie konflikty, na starcia, na wojny kaŜda - taka wojna stwarza jeszcze 

większą ilość ludzi nienawidzących wroga.  

Zginęło mnóstwo Palestyńczyków kaŜdy z nich miał rodziny. KaŜdy ranny i kaŜdy zabity 

stwarza taki olbrzymi rytuał nienawiści po obu stronach . 

 

Czy jest mo Ŝliwe pokojowe rozwi ązanie konfliktu? Jak go rozwi ązać? 

Wszyscy w to wierzą,  Ŝe jest moŜliwy kompromis. Kompromis jest rzeczą bolesną dla obu 

krajów.  śeby zawrzeć kompromis trzeba się wyrzec pewnych snów, snów o potędze. JeŜeli 

mówimy o Izraelu o stworzeniu duŜego silnego państwa, wiara, Ŝe to państwo zostało 

ofiarowane przez Abrahama, Ŝe jest państwem - tworem biblijnym, Ŝe śydzi mają historyczne 

prawo sięgające kilku tysięcy lat a jednocześnie Palestyńczycy, którzy na tych terytoriach 

mieszkali od setek lat i musieli się spotkać z tą brutalną rzeczywistością, muszą w jakiś 

sposób oddać cele swoich marzeń o stworzeniu wielkiego państwa.  Wydaje mi się, Ŝe jest 

wielkim wyzwaniem, duŜo bardziej dla Palestyńczyków niŜ dla Izraela, Ŝeby powstali tacy 

prawdziwi przywódcy, którzy w jakiś sposób wróciliby do negocjacji pokojowych. Wiara,  
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Ŝe jednak się spotykamy z wrogiem, będzie szansą na początku na taki „zimy pokój”  

a później, kto wie, moŜe jakaś bliŜsza współpraca. Szimon Peres napisał wiele lat temu, 

bardzo piękną ksiąŜkę, fascynującą, o tytule „Nowy bliski wschód”. W ksiąŜce Pers napisał, 

Ŝe niebawem Izrael i Palestyna połączą się nową więzią, nowymi traktatami. Powstanie 

niemalŜe nowe państwo połączone wspólnym interesem. To jest jasne, Ŝe Palestyńczycy 

sami nie mają szansy na istnienie i przetrwanie, to marzenie Persa legło w gruzach. Peres 

jest obecnie prezydentem Izraela ale ma duŜo mniejszy wpływ niŜ kiedykolwiek.  

Reasumując, jestem większym pesymistą co do rozwiązania tego konfliktu ale wciąŜ wierze, 

Ŝe nie ma innej rady, Ŝe prędzej czy później, moŜe to jest kwestia przyszłego pokolenia,  

ale musi być w końcu jakiś pokój. MoŜemy spojrzeć na inne kraje bliskiego wschodu takie jak 

Egipt, Jordania, Liban, które były przez wiele lat wrogiem Izraela a dzisiaj z Egiptem  

i Jordanią są normalne kontakty.  

Palestyńczycy chcą odzyskania tych terytoriów, które stracili po 1948 roku, nie jako państwo, 

bo oni nigdy nie byli państwem, ale jako terytorium, na którym Ŝyli, na którym chcą stworzyć 

swoje państwo. Po stronie Izraela jest całkowite zrozumienie i otwartość na oddanie 

terytoriów, nie wszystkich rzecz jasna. Są problemy z Jerozolimą, bo do Jerozolimy oba 

narody mają pretensje, jako stolicy ich państwa i pewnie ten problem będzie odsunięty na 

kilka dalszych pokoleń, które będą na ten temat debatować, spierać się. 

 

Jakiego rozwi ązania konfliktu oczekuje Izrael, a jakiego, Pana zd aniem, oczekuje 

Palestyna? 

Palestyna nie oczekuje powstania państwa.  Jeśliby się tak dzisiaj spytać mieszkańców 

Strefy Gazy i mieszkańców Ramallah, czego oczekują,  to moim zdaniem oni nie chcą Ŝyć  

w tym samym państwie. Wrogość tam jest ogromna między Hamasem a Fatah. Byliśmy 

świadkiem zaledwie rok temu, kiedy były bratobójcze walki, które przyniosły wiele ofiar po 

obu stronach. 

Izrael oczekuje pokoju i spokoju głownie, Ŝeby moŜna było normalnie wsiąść do autobusu nie 

myśląc, Ŝe ten autobus moŜe wybuchnąć. Młodym Izraelczykom marzy się wyjechać 



 21 

samochodem do Syrii do Jordanii, aczkolwiek są otwarte granice ale wciąŜ się tam jeszcze 

obawiają Ŝołnierzy. Izraelczykom marzy się aby stać się taką realna i integralna częścią 

Bliskiego Wschodu, Ŝeby poznać kulturę i zwyczaje swoich bliskich sąsiadów, Ŝeby nie był 

wyspą europejską na terenie Bliskiego Wschodu, Ŝeby uwierzyć ze Izrael jest tez państwem 

azjatyckim - w co nie wszyscy wierzą i wiedzą. Główne oczekiwanie Izraela to oczywiście 

spokój, doprowadzenie do przerwania ognia, Ŝeby nie spadały rakiety ani na zachodni Negev 

ani na część północną przy granicy z  Syrią czy Libanem. 

 

Jak my Europejczycy mogliby śmy pomóc w pokojowym rozwi ązaniu konfliktu? 

 

Wydaje mi się, Ŝe jest oczekiwanie ze strony Izraela,  Ŝeby Europa w sposób bardziej czynny 

uczestniczyła w tym rozwiązaniu. Francja ma interesy, które nie są niestety interesami 

Izraela. Francja ma interesy egoistyczne, juŜ mówiłem wcześniej o tych mniejszościach 

arabskich. Anglia ma wyrzuty sumienia, za chlubną rolę jaką odegrała w tym konflikcie. 

Niemcy -  wiadomo co Niemcy i śydzi. Ale powiedzmy,  takie państwo jak Polska, jak 

Czechy, w których śydzi byli waŜną częścią społeczeństwa przez setki lat mają szansę  

do odegrania waŜnej roli w Unii Europejskiej. Mogą wykorzystać te wyjątkowe relacje jakie 

mają z jednej strony z Izraelem a drugiej z państwami arabskimi. Pamiętamy , Ŝe przez wiele 

lat w Polsce studiowali studenci palestyńscy, libijscy i arabscy - te elity mają kontakty -  

dzisiaj chcą stworzyć takie kontakty z Izraelem. Polska ma wielka szanse do wykorzystania 

swojej roli.  Nie przypadkiem prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas dopiero  

co odwiedził Polskę i mówił, Ŝe Polska ma olbrzymią rolę do odegrania w konflikcie. Myślę, 

Ŝe to jest olbrzymi szansa dla Polski i nie tylko dla Polski. 

 

W zeszłym tygodniu doszło do oficjalnego spotkania PapieŜa Benedykta XVI z 

ameryka ńskimi Rabinami, podczas, którego Papie Ŝ potwierdził, Ŝe zamierza odwiedzi ć 

Izrael, Czy Pana zadaniem, ta wizyta, dialog Papie Ŝa z Rabinami oraz do świadczenia 

Szoah narodu Izraela przyczyni ą się do szybkiego rozwi ązania konfliktu? 
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PapieŜ odwiedzi Izrael, wczoraj (przyp. 16 lutego)  nastąpiło oficjalne potwierdzenie wizyty. 

Jan Paweł II był postacią historyczną i bohaterem dla śydów i Izraela. PapieŜ niemiecki  

w Jerozolimie  postrzegany jest jak biurokrata niemiecki, księgowy niŜ przywódca świata 

duchowego. Jan Paweł II miał charyzmę był autentycznym przywódcą tego świata, jego 

wizyta w 2000 r. w Jerozolimie była wielka nadzieją  na pokój. 

Co jest paradoksalne, parę miesięcy potem, po wizycie Jana Pawła II,  wybuchła Intifada… 

Izrael ma wielkie pretensje do zachowania się kościoła podczas II wojny światowej. Ojciec 

Kolbe w Polsce jest postrzegany jako bohater, natomiast w Izraelu jest postrzegany jako 

osoba bardzo negatywna, jak ktoś kto wzywał i stał za zamieszkami antysemickimi w okresie 

międzywojennym. Tak jest postrzegany. Przesadziłbym, gdybym powiedział, Ŝe kaŜdy 

przeciętny Izraelczyk wie kim jest ojciec Kolbe, ale powiedzmy o tych potomkach śydów  

z Polski o historykach.  

Kościół miał rolę dwuznaczną z punktu widzenia Ŝydowskiego w okresie II wojny światowej. 

Sam fakt, Ŝe tutaj w Getcie przecieŜ były dwa kościoły katolickie, była tutaj grupa Ŝydowska, 

która chodziła do kościoła i nawet sam fakt, Ŝe Watykan w Ŝaden sposób się nie ujął za nimi, 

jakby pokazuje to biało na czarnym. PapieŜ  Pius XII przez swoje milczenie w Izraelu jest 

postrzegany niemalŜe jako wspólnik albo człowiek współodpowiedzialny za zagładę śydów . 

Przełomowym momentem w relacjach Izraela z kościołem katolickim było nawiązanie w 1995 

roku przez Jana Pawła II kontaktów dyplomatycznych.  Było to jedno z najwaŜniejszych 

wydarzeń w historii Izraela, podobnie zresztą jak wizyta Jana Pawła II. W  tej chwili mamy 

wraŜenie w Izraelu, Ŝe to wszystko jakby idzie w troszeczkę niezrozumiałym  kierunku.  

Są co prawda dni judaizmu w kościele katolickim, nie tylko w Polsce, ale prawda jest taka, 

Ŝe niewielka ilość duchownych w tym bierze udział. Moim zdaniem brak kogoś takiego jak 

Jan Paweł II,  takiego hierarchy kościelnego zepsuło wizerunek kościoła w Izraelu i w jakiś 

sposób zobojętniło stosunki. 
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Wywiad z Pani ą Swiet ą. 

 

Czy ludno ść cywilna śydów i Arabów potrafi wspólnie funkcjonowa ć w Strefie Gazy? 

 

Zwykły obywatel Izraela nie moŜe sobie wyobrazić Ŝycia w Strefie Gazy. Ludność cywilna 

chcąc dostać się do Strefy Gazy musi posiadać przepustkę. Taką przepustkę otrzymują 

ludzie, którzy mają coś wspólnego ze Strefą .. 

DuŜa liczba Arabów pracuje na terenie Izraela, zazwyczaj są to Arabowie, którzy pracują  

w fabrykach, 90% to pracownicy fizyczni (sprzątacze, kierowcy autobusów), niewiele Arabów 

zajmuje wysokie stanowiska. 

Arabowie mieszkający w Izraelu mają bardzo dobre warunki (np. w Palestynie Arab moŜe 

mieć cztery Ŝony i w Izraelu mu na to pozwalają, przez to nie płaci podatków, bo ma liczną 

rodzinę…). Zaś inni mieszkańcy Izraela muszą płacić podatki. 

 

Czy mo Ŝliwe jest pokojowe rozwi ązanie konfliktu? Jak go rozwi ązać? 

 

Głowa państwa Izraela wydzieliła 175 mln szekel, tj. około 41 mln dolarów na budowę 

rozwalonych i zrujnowanych domów w Palestynie. Zaś władze Palestyny nie przeznaczyły 

ani jednego dolara dla Palestyńczyków. 

 

Jakiego rozwi ązania konfliktu oczekuje Izrael a jakiego oczekuje Palestyna? 

 

Izrael bardzo chce ocieplić stosunki pomiędzy Izraelem a Palestyną. Izrael nie chce 

płaczących matek i Ŝon, osieroconych dzieci.  

Palestyna nie chce skorzystać z propozycji Izraela, poniewaŜ Arabowie to naród bardzo 

mocno wierzący a w ich wierze nie ma miejsca na Ŝycie w sojuszu z śydem. Palestyńczycy 

uwaŜają, Ŝe jak będą Ŝyli w zgodzie z Izraelczykami to Allah odwróci się od nich. 
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Jak my Europejczycy mogliby śmy pomóc w pokojowym rozwi ązaniu konfliktu? 

Europa jeŜeli naprawdę chce pomóc w rozwiązaniu konfliktu, to nie powinna pomagać 

Palestyńczykom pieniędzmi, poniewaŜ za te pieniądze kupowana jest broń. Europa sama 

powinna dotrzeć do prawdy, kto ją oszukuje, a kto mówi jej prawdę. 

Zdaniem mieszkańców Izraela, to Palestyna jest winna, bo zanim doszło do tego całego 

konfliktu, w Izraelu dochodziło do zamachów, wybuchały autobusy, przedszkola, szpitale. 

Izrael nie mógł juŜ tolerować zachowania Palestyny i zaatakował dość ostro. 
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Troch ę historii 
 

Konflikt izraelsko-palestyński od wielu, wielu lat jest stałym tematem wiadomości prasowych 

i telewizyjnych. Spowszedniał na tyle, Ŝe media informują nas juŜ tylko o spektakularnych 

zdarzeniach konfliktu. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do informacji o pojedynczych 

bombardowaniach…  

 

Oficjalną datą rozpoczęcia konfliktu palestyńsko izraelskiego jest rok, w którym powstało 

państwo Izrael (1948), ale czy tak było na prawdę?  śydzi mieszkali na terenach dzisiaj przez 

nich zajmowanych od niepamiętnych czasów, konflikt rozpoczął się z chwilą osadnictwa 

śydów  na tych ziemiach. Arabowie i śydzi nie dogadywali się od zawsze. 

Po II wojnie około 1 mln Palestyńczyków znalazło schronienie w krajach sąsiadujących  

z Izraelem, w utworzonych obozach dla uchodźców. Te miejsca były w późniejszym czasie 

źródłem niepokojów na Bliskim Wschodzie. Rozejm Ŝydowsko-arabski zawarto w 1949 r. 

Ustalono na nim, Ŝe Egipt otrzymał Strefę Gazy, a Jordania Zachodni Brzeg Jordanu. 

Jerozolimę podzielono na część arabską i Ŝydowską. Sąsiedzi nie uznali nowych granic.  

 

Konflikt izraelsko-palestyński rozwijał się bardzo dynamicznie. 

Na początku lat 50-tych państwo Ŝydowskie zacieśniło stosunki z Zachodem Europy i USA. 

W 1956 r. wybuchł kryzys sueski. Izrael, Wielka Brytania i Francja zaatakowały Egipt  

po ogłoszeniu przez niego przejęcie kanału sueskiego. Armia Izraelska w akcji pod nazwą 

„Kadesz” zdobyła półwysep Synaj i Port Said. 

Kolejny konflikt wybuchł 5 czerwca 1967r . Przeszedł do historii pod nazwą wojny 

sześciodniowej, poniewaŜ zakończył się juŜ 10 czerwca. Egipt ze wsparciem ZSRR szykował 

atak na Izrael. Izrael dzięki pomocy USA zdobył półwysep Synaj aŜ po wschodni brzeg 

Kanału Sueskiego, Strefę Gazy, część terytorium Jordanii, oraz część Jerozolimy i wzgórze 

Golan. 
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W 1971r. zlikwidowano w Jordanii obozy dla Palestyńczyków, którzy przenieśli się do Libanu. 

Utworzyli oni Organizację Wyzwolenia Palestyny na czele z Jaserem Arafatem.  

W dniu święta Pojednania 1973r. wojska egipskie zaatakowały półwysep Synaj i  tym razem 

Izrael wygrał.  

W 1978. został podpisany układ pokojowy między Egiptem a Izraelem, za co prezydent 

Egiptu Sadat i premier Izraela Begin otrzymali pokojową Nagrodę Nobla. Wydarzenia  

te jednak  nie wpłynęły na polepszeni stosunków na Bliskim Wschodzie,  

W 1982r. wybuchła wojna izraelsko- libańska, trwała trzy lata. 

Na początku lat 80-tych walkę z Izraelem toczyły przede wszystkim organizacje takie jak: 

Hamas, Hazbollah, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny.  

W 1987r. wybuchło palestyńskie powstanie, nazwane intifadą. Toczyło się ono bez uŜycia 

broni. Porozumienie podpisano w USA 13 października 1993r. Przewidywało ono utworzenia 

Autonomii Palestyńskiej na czele której stanął Arafat. Od tego czasu Autonomia dąŜy  

do utworzenia niepodległego państwa.  

W 2000r. został złamany traktat pokojowy i rozpoczęła się druga Intifada. Rozpoczęły się 

ataki terrorystyczne, które były dokonywane przez Palestyńczyków w centrach izraelskich 

miast. Skutkiem tych ataków był projekt wybudowania muru oddzielającego Palestynę od 

Izraela. Mur stanął w 2005r. W 2004r. zmarł przywódca Autonomii Palestyńskiej Jaser 

Arafat. W 2006r. po porwaniu przez Hazbollah dwóch izraelskich Ŝołnierzy wybuchła druga 

wojna libańska.  

 

Ostatni kryzys izraelsko-palestyński wybuchł 27 grudnia 2008 r. Bezpośrednią przyczyną 

rozpoczęcia przez Izrael operacji pod kryptonimem „Płynny Ołów” było wznowienie ostrzału 

terytorium Izraela przez palestyńskie ugrupowanie Hamas po wygaśnięciu w dn. 19 grudnia 

2008 r. półrocznego rozejmu6. Celem działań armii izraelskiej była likwidacja członków  

                                                 
6 19 czerwca 2008 rozpoczął się okres zawieszenia działań zbrojnych pomiędzy Hamasem i Izraelem, wymuszony przez Egipt, 
odnoszący się do Strefy Gazy. śadna ze stron jednak nie respektowała warunków zawieszenia broni, którego warunkiem było 
zaprzestanie ataków rakietowych na Izrael w zamian za zakończenie blokady Strefy Gazy. Wkrótce potem jednak pojawiły się 
oskarŜenia o kontynuowanie szmuglowania broni do Strefy Gazy przez tunele z Egiptu. Izrael stwierdził takŜe, Ŝe ataki 
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i zniszczenie infrastruktury tej organizacji w Strefie Gazy. Reakcją ONZ na rozwój wydarzeń  

w tym rejonie było przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa Rezolucji 1860, wzywającej  

do natychmiastowego zawieszenia broni i wycofania Ŝołnierzy izraelskich ze Strefy Gazy. 

Postanowienie to skrytykowane zostało przez obie strony konfliktu. Po wyborach 

parlamentarnych w Izraelu w dn. 10 lutego br. pojawiły się nieoficjalne doniesienia prasowe 

o moŜliwym rozejmie. Jednak jego losy zaleŜne będą od rozwoju sytuacji powyborczej,  

czyli od tego, które ugrupowanie polityczne stworzy rząd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
rakietowe nie zakończyły się zupełnie, a Hamas nie kontynuował negocjacji na temat uwolnienia porwanego w 2006 r. Ŝołnierza 
izraelskiego. Tymczasem Hamas oskarŜał Izrael o utrzymywanie blokady.  
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Strefa Gazy…  
 
 

 

Źródło: http://www.flickr.com/photos/29205195@N02/3194544098/ 

 

„We współczesnym świecie prawdziwe bezpieczeństwo nigdy nie zostanie osiągnięte przez 

stworzenie fortecy, utrzymanie przewagi militarnej i zbrojenie cywilów w broń automatyczną. 

Natomiast zostanie osiągnięte przez ustanowienie sprawiedliwości i uznanie, Ŝe inne narody 

teŜ mają swoje prawa”.7 

 

Operacja Płynny Ołów  

27 grudnia  

27 grudnia izraelskie śmigłowce wystrzeliły 30 rakiet, które spadły na Gazę. W wyniku tej 

akcji zginęło około 300 Palestyńczyków, a ponad 1000 odniosło rany. W operacji tej brało 

udział ok. 60 samolotów. Wśród ofiar śmiertelnych był Tawfik DŜabber, szef policji Hamasu w 

                                                 
7 „Konflikt palestyńsko-izraelski” Dan Cohn-Sherbok, Dawoud El-Alami 
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Strefie Gazy. Ataki oprócz głównego miasta Strefy, objęły takŜe w mniejszym stopniu inne  

miasta . Celem ataku były przede wszystkim instytucje Hamasu oraz budynki uŜyteczności 

publicznej. Zniszczona została m.in. główna kwatera policji, w której podczas ataku odbywała 

się ceremonia zaprzysięŜenia nowych funkcjonariuszy . 

W odpowiedzi na bombardowanie terroryści Hamasu ostrzelali miasta Izraelskie m.in. 

Netivot, wg. informacji prasowych – zginęła jedna osoba i dwie zostały ranne. 

 
28 grudnia  

TuŜ po północy 28 grudnia, Izrael ponowił atak. Samoloty izraelskie ostrzelały i zniszczyły 

meczet w mieście Gaza, zbombardowały granicę Strefy Gazy z Egiptem. Wojsko izraelskie, 

zapowiedziało takŜe częściową mobilizację rezerwistów, którzy mogliby być przydatni 

podczas operacji lądowej. Na granicę ze Strefą Gazy wjechały izraelskie czołgi. 

29 grudnia  

29 grudnia podczas izraelskiego ostrzału rakiety spadły na palestyńskie ministerstwo spraw 

wewnętrznych w Gazie, islamski uniwersytet i meczet w mieście DŜabalija. Podczas tych 

bombardowań zginęło co najmniej siedem osób. Wśród ofiar znalazło się pięć dziewczynek, 

które zginęły podczas ostrzału meczetu. W jego trakcie rakiety spadły na ich dom, który 

bezpośrednio sąsiadował ze świątynią. 

Wystrzelona przez Hamas z gazy rakieta zabiła arabskiego robotnika w mieście Aszdod  

a siedemnaście innych osób odniosło rany.  Wojska izraelskie ogłosiły Strefę Gazy – 

zamkniętą strefą wojskową. 

30 grudnia   

W nocy z 29 na 30 grudnia izraelskie siły lotnicze przeprowadziły kolejny szturm. Podczas 

kolejnych bombardowań zginęło co najmniej 10 Palestyńczyków, a około 40 zostało rannych. 

Celami nocnych nalotów były palestyńskie instytucje oraz kancelaria byłego premiera.  
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Palestyńczycy wystrzelili w nocy serię 80 rakiet, które spadły na izraelskie tereny koło Negev 

i Kibuc Nahal-Oz. Zginęło 2 Izraelczyków, a 12 osób zostało rannych. W okolicach Nazaretu 

izraelscy Arabowie w nocy obrzucili kamieniami Ŝydowski autobus i inne pojazdy.  

RównieŜ tego dnia na morzu 50 km od wybrzeŜy Gazy Izraelski okręt wojenny staranował 

statek Dignity naleŜący do pro-arabskiej organizacji "Wolność Gazy" przez staranowanie. 

31 grudnia  

Na miasto Ber Szewa w  Izraelu spadły dwie rakiety, wystrzelone przez Hamas. Jedna  

z nich trafiała w przedszkole. Palestyńscy terroryści wystrzelili takŜe około 50 rakiet, które 

trafiły izraelskie miasta Ber Szewy do Aszkelon. Ucierpiały dwie osoby. W miastach 

pozamykano szkoły. 

Ehud Barak ogłosił mobilizację 2500 rezerwistów izraelskich. Izrael po raz kolejny 

zbombardował budynki Hamasu, za pomocą 35 rakiet. Zniszczono takŜe podziemny tunel 

przemytniczy na granicy z Egiptem w rejonie Rafah. Wieczorem samoloty  zbombardowały 

meczet w Gazie, a z morza izraelska marynarka wojenna ostrzelała obozy szkoleniowe 

Hamasu na wybrzeŜu. 

 

1 stycznia 2009 

Ehud Barak poinformował, iŜ została powiększona specjalna strefa wojskowa do 40 km. 

wokół Strefy Gazy. Wojsko izraelskie rozdawało ulotki cywilom z instrukcjami, jak 

postępować podczas ataków rakietowych.  

Hamas wystrzelił 6 rakiet na terytorium Izraela. Nikt nie ucierpiał 

Lotnictwo izraelskie ostrzelało budynki Hamasu, a takŜe parlament w Gazie. Podczas 

bombardowania zniszczona została kwatera milicji Hamasu w Rafah. W nalotach zginął 

Nizar Rajan, jeden z dowódców Hamasu.  
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Hamas ogłosił 2 stycznia „dniem gniewu” jako sprzeciw do działań Izraela. Hamas 

zorganizował marsze rozpoczynające się we wszystkich meczetach na Zachodnim Brzegu 

Jordanu. 

W izraelskim nalocie zginął jeden z pięciu głównych przywódców Hamasu Nizar Rajjan. 

TakŜe w innym nalocie trzech małych Palestyńczyków zginęło w Chan Junis.  

W nocy lotnictwo izraelskie ostrzelało meczet w obozie uchodźców Jabalaya w Strefie Gazy.  

Siły Obronne Izraela umoŜliwiły wyjazd 400 osobom z Strefy poprzez otwarcie przejścia 

granicznego w Erez, po czym wprowadzili całkowitą blokadę Strefy.  

3 stycznia  

Nocą 3 stycznia 2009  izraelskie lotnictwo zaatakowało ponad 20 obiektów Hamasu w Strefie 

Gazy. Izraelscy piloci zbombardował m.in. obóz szkoleniowy Hamasu oraz skład broni.  

W wyniku tych ataków zginął jeden z liderów Hamasu - Abu Zakaria al-Jamal.  

Palestyńscy bojownicy wystrzelili dwie rakiety i jeden pocisk moździerzowy w kierunku 

terytorium Izraela. Nikt nie ucierpiał. 

 W godzinach wieczornych do północnej części Strefy Gazy wkroczyły jednostki izraelskich 

sił specjalnych, których działanie były wspierane przez helikoptery bojowe oraz ogień artylerii 

i czołgów. Izraelska marynarka wprowadziła całkowitą blokadę morską w obszarze 20 mil 

morskich od wybrzeŜa strefy, a siły powietrzne przeprowadziły bombardowania 45 celów 

Hamasu.. 

4 stycznia  

Na przedmieściach Gazy, wojska izraelskie toczyły walkę z bojówkami Hamasu. trzydziestu 

izraelskich Ŝołnierzy odniosło rany,  jeden Ŝołnierz zginął. Po stronie Hamasu zginęło dwóch 

bojowników oraz dziesięciu cywilów.  
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W Turcji  odbyły się demonstracje antyizraelskie. Według ich organizatorów, wzięło w nich 

udział ok. 700 tys. osób. 

5 stycznia  

W nocy na terenie Strefy Gazy Izrael zbombardował 130 celów. Amnesty International, 

na podstawie zebranych zdjęć i zeznań naocznych świadków, twierdzi, Ŝe w atakach  

na miejscowość Beit Lahiya uŜyto amunicji z białym fosforem. 

Siły lądowe , powietrzne i morskie Izraela toczyły walki.. Rannych zostało 15 izraelskich 

Ŝołnierzy.  

Palestyńczycy wystrzelili 10 rakiet.  

6 stycznia  

W Gazie nadal trwały starcia między Hamasem, a Izraelem.  

Izraelskie samoloty zbombardowały szkoły ONZ w Strefie Gazy. Izraelskie wojska (czołgi 

lotnictwo),podjęły bitwę o kontrolę nad miastem Chan Junis.  

Izraelczycy zniszczyli bunkier Hamasu i wyrzutnie rakiet Grad, która ostrzeliwała terytorium 

Izraela. Wcześniej bojownicy Hamasu odpowiedzieli sześcioma rakietami, które spadły  

na miejscowość Negev. 

7 stycznia  

Palestyńczycy wystrzelili 25 rakiet typu Grad, które spadły na Izrael. O godzinie 13 

zawieszono chwilowo broń, by do Strefy Gazy mogły się dostać słuŜby medyczne. Hamas 

złamał wstrzymanie walk - wystrzelił 2 rakiety. Po południu Izrael kontynuował operacje  

w Gazie. 
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8 stycznia  

Islamscy bojownicy z niezidentyfikowanej jednostki wystrzelili z Libanu dwie rakiety, które 

raniły 2 osoby na terytorium Izraela. . 

Izraelska artyleria rano wystrzeliła pięć pocisków, które spadły na miasto Nakoura  

w południowym Libanie. Po atakach zamknięto szkoły w południowym Libanie. Rząd libański 

potępił poranny atak Izraela. W nocy izraelskie samoloty  zbombardowały w Rafah obiekty 

Hamasu. Celami były miejsca, w których przechowywana była broń Palestyńskich 

bojowników - bunkry, domy i meczet.  

9 stycznia 

9 stycznia izraelski premier Ehud Olmert uznał rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1860  

za niewykonalną, jako przykład podał ostrzalanie rakietowe Izraela.. Rada Bezpieczeństwa 

ONZ wezwała do całkowitego wycofania wojsk izraelskich ze Strefy Gazy, utworzenia 

korytarzy dla pomocy humanitarnej oraz potępienia aktów przemocy wobec ludności cywilnej 

zarówno izraelskiej, jak i palestyńskiej. 

Rankiem Palestyńczycy ze Strefy wystrzelili 4 rakiety typu Grad, które spadły na Beer Sheva. 

Ranny został jeden Izraelczyk.  

Izrael między 13.00 a 16.00 wstrzymał działania wojenne aby dostarczyć Ŝywność  

i zaopatrzenie humanitarne. 

O godzinie 15.40 czasu Greenwich, izraelska rakieta uderzyła w budynek PressTV leŜący  

w Strefie Gazy. W wyniku ataku, uszkodzona została część nadajników znajdujących się  

na dachu.  

 
10 stycznia 

W nocy Palestyńczycy wystrzelili 10 rakiet Grad i Qassam, które spadły na izraelskie miasto 

Negev. W mieście Aszkelon rannych zostało 3 Izraelczyków. 
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Izraelczycy ostrzelali obiekty Hamasu w Chan Junis, zbombardowali rynek w Beit Lahiji,  

a takŜe atakowali Gazę. W DŜabalii w ostrzale czołgów zginęło 8 cywilów. W 40 nalotach 

zginęło 15 bojowników. Na obrzeŜach Gazy w walkach, rannych pozostało 5 Ŝołnierzy. 

Izraelskie wojska wstrzymały działania militarne tylko na trzy godziny (13-16), by do Strefy 

Gazy mogły wjechać słuŜby medyczne. 

Mahmud Abbas spotkał się z egipskim prezydentem Hosni Mubarakiem w Kairze.  

Na rozmowach ustalono jedynie, Ŝe obie strony konfliktu są odpowiedzialne  

za niezastosowanie egipsko-francuskiej propozycji rozejmu.  

11 stycznia  

Izraelskie wojska ostrzelały w nocy kilka domów w Khan Younis. Działania prowadzili takŜe 

na obrzeŜach Gazy. Lotnictwo bombardowało cele w Gazie. 

Palestńscy terroryści wystrzelili 5 rakiet typu Grad. 

Izrael zniszczył 20 tuneli w Rafah. Podczas ostrzału południowych krańców Strefy Gazy 

odłamki jednej z bomb zraniły 2 egipskich dzieci i 2 policjantów.  

W godzinach popołudniowych izraelscy Ŝołnierze zostali na Wzgórzach Golan ostrzelani 

przez Syrię. Nikt nie został ranny, uszkodzono jedynie pojazd. Izrael wniósł skargę w sprawie 

incydentu do sił ONZ. Wg. sił pokojowych UNDOF sprawcą incydentu był syryjski Ŝołnierz. 

12 stycznia  

 

Hamas odpalił 13 rakiet Grad, które spadły na miasta Aszkelon, Sderot i Beer Shevę.  

W godzinach zawieszenia (13-16) ognia wystrzelono rakietę Grad, która spadła na Aszkelon. 

Izrael zniszczył meczet w Jabalaya, w którym przechowywana była amunicja.  

13 stycznia  
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Palestyńczycy wystrzelili 16 rakiet. Nikt nie ucierpiał. Jordański terrorysta ostrzelał rano 

posterunek izraelskiej straŜy granicznej. 

W nocnych walkach pod Gazą rannych zostało 4 Ŝołnierzy Izraela. Zginęło około dwudziestu 

Palestyńczyków. Podczas popołudniowego desantu spadochroniarzy na 4 wyrzutnie rakiet 

Grad, zginęło dziewięciu Palestyńczyków, a dwóch Ŝołnierzy zostało rannych.  

W rejonie Kiryat Arba w Judei, Palestyńczycy ostrzelali Izraelitów. 3 Ŝołnierzy zostało 

rannych. 

14 stycznia  

Palestyńscy terroryści wystrzelili 5 rakiet, które spadły na Negev. Nikt nie ucierpiał. Islamscy 

terroryści z Libanu odpalili 3 rakiety, które spadły na izraelskie Kiryat Shmona. W odpowiedzi 

na to artyleria Izraela wystrzeliła 8 pocisków. 

Na przedmieściach Gazy nadal toczyły się walki.  Lotnictwo Izraela zbombardowało budynek 

sądu w Gazie, 35 tuneli przemytniczych, a takŜe około 25 obiektów Hamasu. 

15 stycznia  
 

Izraelskie wojska kontynuowały ostrzał Gazy. W dzielnicy tego miasta - Tal al-Hawa tysiące 

mieszkańców ucieka z domów przed zbliŜającymi się oddziałami izraelskimi. Podczas 

ostrzału Gazy, izraelski pocisk trafił w budynek ONZ. Narody Zjednoczone zaŜądały śledztwa 

w tej sprawie, jednak władze izraelskie złoŜyły wyrazy ubolewania nad tym faktem, 

tłumacząc atak pomyłką. Opublikowane później materiały ujawniły uŜycie substancji 

zapalającej - prawdopodobnie białego fosforu - która wywołała poŜar niszczący setki ton 

zapasów . 

Pociski trafiły teŜ w szpital i siedzibę agencji prasowych.  
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Izraelska marynarka wojenna u wybrzeŜy Gazy zatrzymała grecki statek, który transportował 

pomoc humanitarną dla Palestyny. 

Minister spraw wewnętrznych hamasowskiego rządu i jeden z liderów Hamasu, Said Sijam 

zginął podczas ataku izraelskiego lotnictwa w pobliŜu miasta Gaza.  

16 stycznia  

Równolegle do walk w Gazie prowadzone były rozmowy dotyczące zawieszenia broni. 

Hamas zaŜądał natychmiastowego wstrzymania izraelskiej ofensywy, a strona izraelska 

domaga się zaprzestania ataków rakietowych na Izrael. Rozmowy te prowadzone były 

 w Kairze oraz Waszyngtonie przez szefową MSZ Cipi Liwni oraz negocjatora Amosa Gilada. 

Wcześniej w nocy Izrael ostrzelał co najmniej 40 celów w Gazie. 

O godzinie 9.00 czasu polskiego strona izraelska ze względów humanitarnych zawiesiła 

ofensywę na cztery godziny, po trwających całą noc nalotach. 

17 stycznia  

Sześć osób zginęło w zbombardowanej szkole w mieście Beit Lahija.  

Premier Izraela poinformował, Ŝe Izrael zawiesza ogień od godziny 2.00 czasu lokalnego  

wstrzymując tym samym 22-dniową ofensywę przeciwko organizacji terrorystycznej Hamas,  

18 stycznia  

Zawieszenie broni zaczęło obowiązywać w niedzielę  

Wczesnym rankiem w Gazie doszło do wymiany ognia między stronami konfliktu. Hamas 

wystrzelił 6 rakiet.. Po tym incydencie Izrael zaatakował z powietrza wyrzutnie rakiet.  



 37 

Po południu Hamas ogłosił zawieszenie broni. Zawieszenie obowiązywało teŜ inne 

ugrupowania muzułmańskie w Gazie. Hamas dał Izraelowi tydzień na całkowite wycofanie 

się z zajętych podczas ofensywy terenów.  

 

 

Źródło: http://www.flickr.com/photos/29205195@N02/3179412183/ 
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DąŜenie do pokoju na Bliskim Wschodzie 
 

Wg. opinii Normana Davisa dąŜenie do pokoju  zdeterminowane było  pięcioma czynnikami 

blokującymi rozmowy na Bliskim Wschodzie. 

Pierwszym czynnikiem  jest zimna wojna 8. Kryzys w Palestynie rozpoczął się w tym samym 

okresie, co rozpoczęcie zimnej wojny na świecie. Zimna wojna znacząco wpływała  

na stosunki izraelsko-palestyńskie podsycane przez mocarstwa USA i ZSRR (Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich).. Izrael i Palestyna zostały wplątane w rywalizację 

pomiędzy USA i ZSRR  

Na początku zimnej wojny Amerykanie wahali się, po której stronie  konfliktu izraelsko-

palestyńskiego stanąć. Później bezwarunkowo poparli Izrael. Sowieci po początkowym 

wsparciu dla Izraela opowiedzieli się za państwami arabskimi. W skutek tego doszło  

do pięciu ostrych wojen w: 1948-1949, 1956r., 1967r., 1973r. i 1982r.  

Izrael zwycięŜał, umacniając swoją władzę poprzez ekspansję nowych terytoriów, za kaŜdym 

razem przy pomocy Stanów Zjednoczonych. Amerykanie kilka razy skłaniali Izrael  

do zawarcia rokowań pokojowych, np. w Camp David w 1978, lecz nigdy nie zmobilizowali 

śydów do ostatecznych decyzji o pokojowym rozwiązaniu konfliktu z Palestyną. Udało  

się jedynie, a moŜe aŜ, osiągną pokój z Egiptem i Jordanią. 

 

Kolejną przyczyną oddalającą pokojowe rozwiązanie konfliktu była ewolucja syjonizmu 9. 

                                                 
8 Zimna wojna – stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej i politycznej pomiędzy Związkiem Radzieckim i państwami 

uzaleŜnionymi od ZSRR, a demokratycznymi państwami kapitalistycznymi pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Zimnej 

wojnie towarzyszył intensywny wyścig zbrojeń spowodowany permanentnym stanem wzajemnej nieufności oraz ideologicznymi 

załoŜeniami komunizmu dąŜącego do rozszerzania zasięgu "światowej rewolucji proletariackiej" z jednej strony, z drugiej zaś, 

dąŜeniami krajów zachodnich do powstrzymywania rozszerzania się wpływów ZSRR na świecie. 

 
9 Ruch zapoczątkowany w końcu XIX wieku miał wiele nurtów i postaci; powszechnie utoŜsamiany z syjonizmem politycznym, 

interpretowanym w róŜny sposób: jako nacjonalizm Ŝydowski, jako ruch kolonialny i rasistowski, jako ruch narodowo - 

wyzwoleńczy, wreszcie jako ruch religijny. Poza syjonizmem politycznym mówiono o syjonizmie duchowym, którego celem 
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W 1860 roku, we Frankfurcie nad Odrą powstało stowarzyszenie zachęcające śydów  

do osiedlania się w Palestynie, dające początek ruchu syjonistycznego. Ruch syjonistyczny 

nakazywał m.in. w wiarę w Mesjasza i powrót do Ziemi Świętej, jako odkupienie Izraela. 

Moses Hess twierdził w „Rome und Jeruzalem”, Ŝe śydzi zawsze będą uwaŜani za innych  

w krajach, w których byli mniejszością narodową. Dlatego teŜ ruch syjonistyczny był jedyną, 

zdaniem śydów drogą do ich przetrwania i rozwoju ich narodu. 

 

Współcześnie celem ruchu jest utrzymanie jedności narodu Ŝydowskiego Ŝyjącego  

w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem.  

 

Radykalizacja polityki palesty ńskiej to kolejny czynnik blokuj ący rokowania pokojowe. 

Radykalizm, terroryzm i fundamentalizm Arabów, pierwsza i druga Intifada, antyizraelskie 

powstania oraz umacnianie się radykalnego Hamasu  potęgują stałe napięcia konfliktu.  

Przykładem stanowiska Arabów na pokojowe rozwiązanie konfliktu była wypowiedź 

Mahmuda Rijad z 1949 roku podczas rozmów na temat zawieszenia broni przy udziale ONZ 

na Rodos Mahmud Rijad, członek delegacji egipskiej, późniejszy minister spraw 

zagranicznych i sekretarz generalny Ligii Państw Arabskich, spytany przez delegata 

izraelskiego , czy Egipt i Izrael nie mógłby od razu zawrzeć pokoju i czy potrzebny jest okres 

przejściowy, skoro jesteśmy gotowi do zawarcia pokoju na linii zawieszenia ognia, która 

byłaby stałą granicą między nami, Rahmud Rijad odpowiedział: „nie, nie moŜemy was 

zaakceptować. Zawieszenie broni to jedna sprawa ale zawarcie z wami pokoju oznaczałoby, 

Ŝe zgadzamy się, abyście to zostali. Nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Sytuacja w naszym 

kraju i w świecie arabskim nie pozwala na to. Nie moŜemy jeszcze Ŝyć z wami w pokoju.”10 

 

                                                                                                                                                         
była nowa toŜsamość Ŝydowska (Ahad ha-Am), odrodzenie języka hebrajskiego (Eliezer ben-Yehuda) i powstanie literatury i 

kultury w tym języku.) 

 
 
10 Fragment wypowiedzi Rahmuda Rijada z ksiąŜki Dana Cohna Sherboka i Dawouda El-Alama „Konflikt palestyńsko- izraelski” 
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Podzielony świat arabski i muzułma ński pot ęgują problemy pokojowego rozwi ązania 

konfliktu.  W Autonomii Palestyńskiej występują wewnętrzne podziały. Arabia Saudyjska  

i Egipt rywalizują między sobą, obie trony chcą być liderem w świecie arabskim. Jeśli nie 

będzie jedności wśród muzułmanów  porozumienie wśród państw arabskich z Izraelem nie 

jest moŜliwe  

Terroryści, fundamentaliści mają duŜy wpływ na świat arabski głoszą oni, Ŝe społeczność 

muzułmańska jest zagroŜona przez wyznawców innych religii. 

Izrael to bardzo małe państwo otoczone jest 100-milionowym obszarem państw arabskich, 

upokorzonych przez brak jedności.  

 

Związki Izraela z USA mają decydujący wpływ na rozwój wydarzeń konfliktu. Izrael 

zawdzięcza swoją pozycję sojuszem w drugiej połowie XX wieku z największym 

mocarstwem świata – Stanami Zjednoczonymi. Izrael ma ogromne wsparcie finansowe i 

wojskowe od USA. Otrzymane kwoty wydaje bez ograniczeń i kontroli Kongresu, ma dostęp 

do najdroŜszej i najnowszej technologii wojskowej. Wywiad Izraelski, Mosad, współpracuje z 

CIA.  

Organizacje międzynarodowe wielokrotnie potępiały Izrael za działania antypalestyńskie i tak 

np. ONZ potępiło czyny Izraela 322 razy, Rada Bezpieczeństwa około 100 razy- bez efektu. 

USA złoŜyło weto na takie rezolucje ponad 40 razy.  

Dzięki Stanom Zjednoczonym Izrael robi swoje, tak jak chce, nie biorąc pod uwagę opinii 

innych. „Słynne są słowa Abby Ebana, kiedyś ministra spraw zagranicznych Izraela: „Jeśli 

Algieria przedstawi w ONZ rezolucje, Ŝe kula ziemska jest płaska i Ŝe Izrael jest za to 

odpowiedzialny rezolucja by przeszła: 164 głosów za, 13 głosów przeciw przy 26 

wstrzymujących się”. I Eban miał racje.”11 

 

                                                 
11 Wypowiedz Abby Ebana na podstawie wykładu wygłoszonego przez prof. Normana Daviesa. 
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Jak rozwi ązać konflikt palesty ńsko-izraelski 
 

Jak rozwiązać konflikt? Jest to bardzo trudne pytanie, zwłaszcza spoglądając na jego 

historię, kalendarium działań wojennych, chociaŜby w ostatnim roku.  

KaŜda ze stron pamiętając o doznanych krzywdach nie potrafi wyzbyć się nienawiści  

do wroga, spojrzeć na dramat z innej perspektywy.  

Wielu polityków, uwaŜa, Ŝe konflikt jest nierozwiązywalny, bo próby podjęcia pokoju  

za kaŜdym razem okazywały się tylko próbami. 

 

Zdaniem prof. Dana Cohna-Sherboka12 pokój między Palestyńczykami a Izraelem moŜe być 

tylko wtedy, kiedy powstaną dwa niepodległe i w pełni autonomiczne państwa. Oba narody 

stwierdziły, Ŝe nie mogą Ŝyć razem. Wszystkie państwa muszą uznać prawo do istnienia 

Izraela. Naród śydowski musi równieŜ uznać chęć Palestyńczyków do posiadania własnej 

ojczyzny. Tereny przyszłego państwa musiałyby zostać wydzielone przez sąsiadujące 

państwa arabskie ze swoich obszarów. Aby palestyńskie państwo mogło się rozwinąć kraje 

arabskie musiałyby udzielić ekonomicznego, politycznego i kulturowego wsparcia. 

 

Dawoud El-Alami13  twierdzi, Ŝe Palestyńczycy i Izraelczycy nie mogą Ŝyć razem w pokoju 

dopóki nie będą równi,  do czasu aŜ Izraelczycy utrzymają przewagę. Jedni i drudzy jako 

muszą mieć takie same prawa cywilne i demokratyczne. 

 

Według Pana Michaela Sobelmana, Izrael chce spokoju i pokoju takiego, Ŝeby moŜna było 

wsiąść do autobusu nie obawiać się, Ŝe wybuchnie. śydzi chcą się stać integralną częścią 

Bliskiego Wschodu, nie chcą być europejską wyspą na tym terenie. Palestyńczycy nie chcą 

powstania państwa, nie chcą Ŝyć w tym samym państwie z Izraelitami.  

                                                 
12 amerykański rabin, ordynowany w Jewish Institute of Religion w Hebrew Union College 
13 pochodzi ze znamienitej palestyńskiej rodziny, jest prawnikiem, pracował m.in. na Uniwersytecie Oxfordzkim, Uniwersytecie 
Al al-Bajt w Jordanii oraz w University of Wales w Lampater 
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Podczas spotkania, które odbyło się 6.08.2007r. w siedzibie Centrum Stosunków 

Międzynarodowych, poświęconego tematowi „Sytuacja polityczna w Palestynie  a konflikt 

bliskowschodni” pan Maciej Kozłowski 14 powiedział, Ŝe nie ma szans na zdecydowane 

rozwiązania w konflikcie palestyńsko-izraelskim. „Potrzebne są radykalne decyzje w obu 

krajach w Izraelu, i w Autonomii Palestyńskiej. Brak silnego przywództwa po obu stronach 

wydaje się być najistotniejszym problemem. Osiągnięcie kompromisu wymaga duŜych 

ustępstw, które słabe elity polityczne nie mogą sobie pozwolić”15 Kompromis, to m.in. 

odcięcie się od bojowników Hamasu i Fatahu  władz palestyńskich, sprawowanie pełnej 

kontroli podległych terenów . Ze strony Izraela doprowadzenie do pokoju wiązałoby się 

z ewakuacją minimum 50 tys. Osadników z zachodniego Brzegu Jordanu oraz  

z poniesieniem olbrzymich kosztów kompensacji ziemi. Wzbudziłoby to równieŜ duŜy opór 

społeczny ze strony mieszkających tam obywateli, w większości fanatyków religijnych, 

uzasadniających swoje racje obroną Świętej Ziemi Erec Izrael. Władze palestyńskie 

musiałyby kompletnie odciąć się od bojowników z Hamasu, Fatahu etc., w pełni kontrolować 

podległe sobie tereny. NiemoŜliwe jest w tej chwili spełnienie tych warunków zarówno  

ze strony Izraela, jak i Autonomii.” 

 

W rozwaŜaniach polityków, ekonomistów, nad pokojem na Bliskim Wschodzie panuje 

przekonanie, Ŝe rozwiązanie konfliktu jest moŜliwe poprzez utworzenie federacji dwóch 

państw w Palestynie - Autonomii i Izraela.  Drugim pomysłem jest aby w Izraelu 

obowiązywały dwa prawa, izraelskie – dla Izraelczyków  i palestyńskie – dla Palestyńczyków, 

bez ustanawiania własnego państwa. 

 

                                                 
14 Ambasador, Departament Afryki i Bliskiego Wschodu, MSZ)  
15 Współczesny obraz konfliktu izraelsko-palestyńskiego, opracowanie na podstawie spotkania z dnia 6.08.2007,  
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Misję tworzenia rządu po wyborach parlamentarnych z 10 lutego br. prezydent Izraela 

Szimon Peres powierzył liderowi prawicowego Likudu16. Oznaczać to  moŜe, Ŝe ugrupowania 

prawicowe w nowym rządzie dąŜyć mogą do zerwania dotychczasowych negocjacji  

z Hamasem. A to  będzie równoznaczne z oddaleniem perspektyw rozwiązania konfliktu.  

 

Rozwiązanie tego konfliktu wymaga wielu lat i zaangaŜowania wielu ludzi, nie tylko 

bezpośrednio zaangaŜowanych w konflikt, ale ludzi z całego świata.  

Mało jest prawdopodobne aby jedno pokolenie było w stanie osiągną pokój w konflikcie, 

który toczy się od setek lat.  

Trudno jest wybaczyć zbrodnie popełnione na najbliŜszych, upokorzenie, nędzę, niedostatek. 

Musi upłynąć wiele czasu aby zapomnieć, wybaczyć, podać rękę. 

Aby w przyszłości mógł być pokój trzeba zacząć działać teraz, razem.  

Dzieci zarówno śydów jak i Arabów powinny chodzić do tych samych szkół, clubów, jeździć 

na te same kolonie, wspólnie dorastać, uczyć się bycia razem, uczyć się być przyjaciółmi. 

Jak dorosną będą wiedziały, Ŝe moŜna się dogadać. 

 

Moim zdaniem najlepszym wyjściem jest powstanie dwóch odrębnych państw, nie tylko 

dlatego, Ŝe Izraelczycy i Arabowie się nie dogadują, ale dlatego Ŝe mają odrębne religie, 

kulturę. Muszą mieć swoje ojczyzny, w których te kultury mogliby rozwijać.  

 

Zimny pokój, jako wstępna faza jest dobrym rozwiązaniem do załagodzenia tego konfliktu, 

jako przygotowanie do pokoju, pokazania ludziom, Ŝe jednak moŜna Ŝyć w symbiozie. 

Do tego potrzebni są młodzi ludzie, którzy nie będą rozdrapywać starych ran. Dzisiejsza 

młodzieŜ, dzieci ma do spełnienia bardzo waŜną rolę - bo przecieŜ ktoś  przyszłości będzie 

musiał te pastwa stworzyć.  

 

                                                 
16 Likud zdobył w nich 27 mandatów (na 120 miejsc w parlamencie), co dało mu drugą lokatę po zwycięskiej Kadimie, która 
zyskała 28 mandatów. Dzięki poparciu skrajnej prawicy i partii religijnych Likud moŜe zgromadzić w parlamencie większość 65 
parlamentarzystów. 
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Rozmowy o pokoju powinny być prowadzone na wielu płaszczyznach - nie tylko w sferze 

politycznej. Nie wystarczy, Ŝe rozmowy będę prowadzone tylko pomiędzy politykami, 

przecieŜ ten konflikt nie dotyczy tylko polityki. Osoby duchowne, mędrcy narodów równieŜ 

powinni brać udział. WaŜne jest zaangaŜowanie autorytetów postrzeganych przez obie 

strony konfliktu jako bezstronne – intelektualistów, czy ludzi sztuki, zdolnych dotrzeć do 

ludzkiej wraŜliwości ponad podziałami politycznymi czy religijnymi. Izraelski Dyrygent – 

Daniel Barenboin jest tego przykładem. Pokazał, Ŝe moŜna wspólnie tworzyć dla pokoju.  

 

Autorytety moralne z całego świata mogą odegrać waŜną rolę autorytety w dąŜeniu do 

pokoju. Jan Paweł II, który w 2000 roku odwiedził Jerozolimę i modlił się pod Ścianą Płaczu 

w intencji pokoju zapoczątkował dialog między religiami. W pięćdziesiątą rocznicę Powstania 

w Getcie Warszawskim przesłał apel do organizacji  Ŝydowskich "Chrześcijanie i śydzi, idący 

za przykładem wiary Abrahama, jesteśmy powołani być błogosławieństwem dla świata. Jest 

to nasze wspólne zadanie. Dlatego teŜ konieczne jest dla nas Chrześcijan i śydów być 

wzajemnym błogosławieństwem”. 

Takim moralnym międzynarodowym autorytetem jest postać Prof. Władysława 

Bartoszewskiego. Działania Profesora przyczyniły się do nawiązania i umocnienia 

przyjaznych stosunków z Izraelem. 

 

Przykładem działań uznanych międzynarodowych autorytetów jest planowana konferencja 

pokojowa. 26 lutego br.  w Internecie W serwisie informacyjnym news24.com. pojawiła się 

informacja o planowanym, niecodziennym wydarzeniu na rzecz pokoju. Gwiazdy 

showbiznesu i laureacie Nagrody Nobla po raz pierwszy w historii spotkają się na konferencji 

pokojowej planowanej 27 marca 2009r. w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. 

Tematem konferencji będzie walka z rasizmem i ksenofobią 17 oraz promowanie piłki noŜnej 

                                                 
17 Ksenofobia  wrogość, niechęć w stosunku do obcych. WiąŜe się z nacjonalizmem, trudną sytuacją społeczno-gospodarczą 

lub zamierzoną polityką państwa, które dąŜąc do zyskania poparcia dla planów agresji, rozbudza takie nastroje. Przejawia się 

we wrogich zachowaniach wobec mniejszości narodowych, cudzoziemców lub narodów sąsiednich – wg. Onet.pl wiem 
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jako narzędzia słuŜącemu pokojowi. Pomysłodawcą  tej niecodziennej konferencji  jest wnuk 

Nelsona Madeli. Wśród gości, którzy wezmą udział m.in.  w spotkaniu będzie Dalajlama XIV 

oraz Charlize Theron, sprawująca funkcję Posłańca Pokoju ONZ.  

Tego rodzaju działania, na skalę światową, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do 

rozwoju idei pokoju wśród narodów świata. 

 

śaden konflikt nie moŜe przecie trwać wiecznie, przecieŜ ludzie, świat się zmienia.  

 

Pierwszym krokiem do osiągnięcia pokoju będzie stworzenie „zimnego pokoju”. W jego 

osiągnięciu nieocenioną rolę mogą odegrać podmioty międzynarodowe, takie jak ONZ, Unia 

Europejska lub państwa regionu. Być moŜe dobrym rozwiązaniem będzie utworzenie nowej 

misji pokojowej na terenie Autonomii Palestyńskiej pod patronatem tych  organizacji. 

Tylko sposobem małych kroczków i długich negocjacji moŜe dojść do pokojowego 

rozwiązania konfliktu. 
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Zakończenie  
 
 
 

Rozwiązanie konfliktu nie jest prostą sprawą ze względu na jego przyczyny i ich złoŜoność, 

wpływy polityczne i gospodarcze innych państw. Dodatkową trudnością stanowi fakt, Ŝe  

konflikt trwa nieustannie od wielu, wielu lat. Dlatego teŜ działania w zakresie pokoju 

wymagają czasu, rozwagi i kompromisu.  

 

WaŜną rolę do odegrania w tym zakresie zapewne ma dzisiejsza młodzieŜ, która za kilka, 

kilkanaście lat zajmie miejsce aktualnie rządzących.  

Na podstawie przeprowadzonego sondaŜu przekonałam się, Ŝe moi rówieśnicy niewiele 

wiedzą o toczonej wojnie. Moim zdaniem, aby móc w przyszłości podejmować skuteczna 

działania pokojowe, powinno się mówić dzieciom i młodzieŜy  w szkole o religiach i kulturach 

świata aby rozumieć inne narody, mówić o konfliktach – aby im przeciwdziałać, uczyć 

zrozumienia dla drugiego człowieka. 

 

Dzięki tej pracy zrozumiałam, Ŝe nawet w dzisiejszym, rozwiniętym świecie są długotrwałe i 

bezsensowne wojny czy konflikty. Takim konfliktem jest kryzys palestyńsko- izraelski. MoŜe 

on zastać rozwiązany tylko i wyłącznie przez pomoc innych państw i organizacji, bo „nikt nie 

jest samotną wyspą”18 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
18 Tytuł ksiąŜki Thomasa Mertona 
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