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I.  Wstęp 

1. Historia staroŜytnego Izraela (XX w. p.n.e. – I w. n.e.)  

 Początki powstania ludności i państwa Izrael są silnie związanie z Biblią. Początkowo Izraelici 

byli ludem koczowniczym dzieląc się na mniejsze grupy Ŝyjące osobno. Zajmowali się oni hodowlą 
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bydła i uprawą roli. Przemierzali stepowe tereny w wzdłuŜ Mezopotamii i Syrii aŜ do granic Egiptu. 

Czuli się jednak członkami jednego ludu.  

 Ludność tych obszarów z mieszanymi uczuciami reagowała na pojawianie się ludności 

Ŝydowskiej. Autochtoni obawiali się ich, uwaŜano, Ŝe mogą ich zaatakować i zająć ich tereny. 

UwaŜano ich za potencjalnych grabieŜców i najeźdźców. Jednak z biegiem czasu wzrosło 

zapotrzebowanie do pracy. Grupy ludzi koczowniczej postanowiły się osiedlić w jednym miejscu (XV 

wiek p.n.e.). Nie stwarzały one większego zagroŜenia wiec były akceptowane. Niewielki odłam 

śydów zawędrował w XIV wieku p.n.e. do Egiptu. Prace budownicze jakie tam wykonywali były 

wręcz niewolnicze. W tradycji Biblijnej Egipt był „domem niewoli”. Pod koniec XIII wieku p.n.e. 

podjęli decyzje o ucieczce. Misje przeprowadzenia ich do ziemi obiecanej powierzyli MojŜeszowi, 

któremu zawdzięczali nie tylko doprowadzenie do granic Palestyny ale tez religijna reformę. 

 Po długiej wędrówce na półwyspie Synaj, dwanaście plemion izraelskich dotarło w okolice 

Morza Martwego. Tam rozpoczynają walkę o opanowanie Kanaan (była to staroŜytna kraina połoŜona 

na wschodnim wybrzeŜu basenu Morza Śródziemnego). Przełomowym zdarzeniem które ułatwiło 

podbój tego terenu było rozbicie Kanaan na drobne państewka ok. XI wieku p.n.e. Miasta tubylców 

były jednak dobrze ufortyfikowane i długo stawiały opór Izraelitom. Nie jest rzeczą wykluczoną ze 

lud Ŝydowski juŜ kilka wieków wcześniej przebywał ludnością dawnego państwa Kanaan. Ostatecznie 

po cięŜkich walkach trwających dwa wieki dochodzi do opanowania miasta kanaaneńskich. Tereny 

zdobyte zostają podzielone na wszystkie dwanaście plemion Izraela. Przekształciło społeczeństwo to z 

koczowników w osiadłych hodowców i rolników. 

 W powstawaniu królestwa towarzyszyły walki wewnętrzne w wyniku których stopniowo 

wykształciła się monarchia. Saul ok. 1030 r. p.n.e. zostaje pierwszym królem Izraela. Nie radził on 

sobie jednak z najazdami Filistynów, ponosząc powaŜne klęski. Przez prowadzenie złej polityki 

wybucha przeciwko jemu bunt, którego na czele stoi Dawid. Po śmierci Saula Dawid zostaje uznany 

przez wszystkie plemiona królem i znacznie polepsza sytuacje kraju podbijając liczne terytoria. 

Zdobywając Jerozolimę ustanawia ją stolicą królestwa.  Niesiony zwycięskimi bitwami postanawia 

rozpocząć decydującą walkę z Filistynami (ok. 985r.p.n.e.), którą ostatecznie rozwiązał na korzyść 

Izraelitów. Na tym jednak nie zaprzestał. Podbijał kolejne tereny graniczące od wchodu z Izraelem. 

Tak skonsolidowane i ustabilizowane państwo przekazał swojemu synowi Salomonowi (975 – 935). 

Za jego panowania państwo przeŜyło duŜy rozwój administracyjny i gospodarczy.  W okresie pokoju 

mógł zając się wojskowym umocnieniem państwa.  

 Śmierci dotychczasowego władcy i objecie tronu przez syna Rehabeam nie zaakceptowało 

dziesięć plemion północnych. Spowodowało to kolejne bunty ludności co doprowadziło do utworzenia 

dwóch odrębnych państw ok. 930 r. p.n.e. na Królestwo Judy leŜące na południu ze stolicą w 

Jerozolimie podlegające Rehabeamowi  i Królestwo Izraela ze stolicą początkowo w Tirsa, później w 

Samarii którego w skład wchodziły północne zbuntowane plemiona wybierając na Władce Jeroboama 

I. Podział ten doprowadził do duŜych przemian religijnych i bratobójczych walk. Zdarzenie to 
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trwające kilka wieków doprowadziło do zniknięcia z map państw Izraelitów. Czynnikiem który 

wpłynął na to zjawisko było odrodzenie się do potęg Asyrii, Mezopotamii a później Babilonii. 

Królestwo Izraela toczyło nieustanne wojny z Asyryjczykami co doprowadziło do klęski północnego 

państwa. W 732 r. p.n.e. za panowania Pekacha królestwo zostało uzaleŜnione od Asyrii a w 722 r. 

p.n.e. całkowicie zajęte. Ludność która zamieszkiwała te tereny została uprowadzona i przesiedlona a 

na ich miejsce została sprowadzona i osiedlona ludność babilońska. Podobne losy spotkały 

południową część dawnego Izraela. Królestwo Judy jednak dłuŜej utrzymało sie na arenie 

międzynarodowej. Po upadku Asyrii w 609 r. p.n.e. jej tereny na kilka lat zagarnęli Egipcjanie a w 586 

r. p.n.e. przeszły w posiadanie króla odrodzonego Babilonu Nabuchodonozora II. Ludność w stolicy 

Judy stawiała opór. Bunt stłumiono, miasto zostało zrównane z ziemią a mieszkańców uprowadzono 

do niewoli. Okres ten nazwano niewolą babilońską 

 W 538 r. p.n.e. Persja podbija Babilon i pozwala na powrót ludności śydowskiej na dawniej 

zamieszkane tereny. Prowincja Juda uzyskuje częściową autonomie. 

 Następnym okresem są podboje wojsk Aleksandra Macedońskiego które podbijają cały bliski 

wschód. W roku 332 p.n.e. dotarły do Judy, ta poddała się bez walki. Po śmierci wielkiego wodza owy 

obszar wchodził pod władzę dynastii hellenistycznych (Seleucydzi) i macedońskich (Ptolemeusze).  

Panowanie nad Judeą w 198 r. p.n.e. przejmuje dynastia z Grecji. 

 W ciągu kilku lat król Antioch IV postanawia przymusowo zhellenizować śydów. Akcja nie 

spodobała się ludności izraelskiej i w 167 r. p.n.e. wybuchło tak zwane powstanie Machabeuszy. 

Trwające 7 lat walki z okupantem zakończyło się nadaniem przez Demetriusza II w 142 r. p.n.e. 

niezaleŜności. Pozwoliło to na utworzenie autonomicznego państwa Machabeuszy. Teren ten nie 

zaznał jednak pokoju. W kształtowaniu nowego państwa towarzyszyły liczne spory i walki 

wewnętrzne do których w ok. 60 r. p.n.e. dołączyło się cesarstwo rzymskie. Małe państwo nie 

przygotowane na ogromny napływ wojsk z zachodu poniosło całkowitą klęskę i w 37 r. p.n.e. Pod 

wpływem ówczesnej Republiki senat rzymski oddaje rejon ten pod władanie Heroda. Po jego śmierci 

(4 r. p.n.e.) Judea została ogarnięta walkami wyzwoleńczymi. Bunty zostawały krwawo i szybko 

tłumione a obszar ten stawał się jedną wielu z prowincji ówczesnej Republiki. 

 Wolność tego historycznego państwa całkowicie się zakończyła. Ludność była stopniowo 

przesiedlana na róŜne tereny wielkiej Italii, po to aby za 2000 lat powtórnie utworzyć państwo Izrael. 

 

 

2. Historia ziemi i narodu Palestyńskiego (III w. n.e. – 1948r.) 

 Dzieje Palestyny jako państwa nie sięgają równie dawno jak Izraela. Co prawda lud 

palestyński zamieszkiwał tereny nad morzem martwym ale przez liczne konflikty przez długi czas nie 

doczekał się własnego państwa. Dopiero w dominacji grecko-rzymskiej ustanowiła się nazwa 

„Palestyna” (pochodziła ona od osadników wcześniej zamieszkujących te tereny – Filistynów). Był to 
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na początek naszej ery. Gdy chrześcijaństwo ustanowiono religią panującą w 392, Jerozolima stała się 

celem pielgrzymek katolików. 

 Po rozpadzie imperium rzymskiego w 395 r. wpływy na bliskim wschodzie przejęło 

Bizancjum. Przez ponad 200 lat na terenach tych był względny pokój. AŜ do 634 r. gdy wojska 

arabskie uderzają na Syrię zdobywając ją. Po tym było wiadomo Ŝe armia kalifa Umara ibn al-

Chattaba nie zaprzestanie na tym. Do roku 640 r. przejmuje ona cały bliski wschód łącznie z terenami 

zasiedlanymi przez Palestyńczyków.  Dzięki patriarsze jerozolimskiemu Sophroniusowi  udało się 

pokojowo i bez rozlewu krwi zawrzeć traktat pokojowy. Pozwalał on na swobodne wyznawanie 

chrześcijaństwa przez Palestyńczyków a niewielka ilość śydów została wysiedlona z tego miasta.  

Mimo tego cieszyli się oni dość duŜą swobodą. Przyswoili sobie język Arabki i upodabniali się 

z miejscowa ludnością. Sama Jerozolima stała się trzecim miastem pod względem waŜności świętym 

miastem muzułmanów. W roku 750 Palestyna weszła pod panowanie Abbasydów. Ród ten toczył 

walki z obecnie panującym rodem Umajjadów, ci zaś przegrali a  Abbasydowie rozpoczęli nową 

dynastie kalifów. Niewielkiej pozostałości ludności śydowskiej zakazano miedzy innymi 

sprawowania wszelkich  urzędów i budowania synagog nakazano równieŜ nosić odznaczający się od 

innych strój. Jerozolima jako dotychczas miasto święte, zostało zniszczone i zapomnienie. W połowie 

X w. znacznie osłabła sie pozycja Abbasydów i w 956 r. władze nad dzielnicami kraju oddali 

wezyrom. Zajście to wykorzystali Fatymidowie którzy dotychczas zasiedlali północną Afrykę. 

W latach 978-1079 Palestyna była pod ich panowaniem. Okres ten był burzliwy, na ziemiach 

palestyńskich wybuchały liczne bunty. Niedbający o pokój kalif Ali az-Zahir w późniejszych latach 

doprowadził do interwencji wojsk Turków SeldŜuckich, odbijając w 1079 r. wschodnie wybrzeŜe 

Morza Śródziemnego na rzecz państwa SeldŜuków. Ich panowanie na tych terenach nie trwało długo 

bo tylko do końca XI w. przyniosło jednak wiele znaczących zmian w sprawie religii i ludności. 

Podstawowym problemem była wiara. Państwo Sułtana Malikszaha I wyznawało bowiem Islam. Tym 

samym zaczęły się prześladowania palestyńskich chrześcijan jak i śydów. Na tą wieść w Europie 

wzrosło oburzenie i nienawiść do muzułmanów co doprowadziło do wyruszenia I wyprawy krzyŜowej 

wysłanej przez PapieŜa Urbana II. W 1099 r. przejęli oni kontrole nad Jerozolimą i utworzyli 

Królestwo Jerozolimskie. 

 Była to pierwsza tego typu krucjata która się całkowicie powiodła. Od całkowitego 

napastowania ocalili tylko palestyńskich chrześcijan. W bestialski sposób pozbyli się śydów paląc ich 

Ŝywcem w synagodze (15 lipca 1099 r.) zaś muzułmanów po prostu zabijano lub przesiedlano. 

Łącznie Ŝycie straciło około 40 tysięcy osób. Państwo całkowicie złoŜone z chrześcijan pod 

panowaniem Gotfryda de Bouillon było nazywane tez Państwem KrzyŜowców. Prowadziło ono 

pokojową politykę miedzy sąsiadami wiec przez kilkadziesiąt lat nie dochodziło tam do rozlewu krwi. 

AŜ do 1181 r. gdy został zerwany traktat o zawieszeniu broni. KsiąŜę Antiochii Renald de Châtillon, 

samowolnie zaatakował muzułmanów nad Morzem Czerwonym. Jednym z atakowanych miast było 

święte miasto Islamu – Mekka. Oburzenie jakie nastąpiło po tym zajściu doprowadziło do 
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zjednoczenia się muzułmanów pod wodzą sułtana Saladyna który w 1186 r. nakazał królowi 

Królestwa Jerozolimskiego Gwidona z Lusignan oddania zagarniętych łupów i przekazać fundusze na 

odbudowe Mekki. ZlekcewaŜył on te Ŝądania co doprowadziło do wojny ze światem muzułmańskim. 

Wojna która odbyła się pod Hittin w 1187 r. przyniosła całkowitą klęskę KrzyŜowców przez co stracili 

główne miasta królestwa - Akkę, Jaffę oraz Tyberiadę. Rok później wojska nieprzyjaciela dotarły i 

zajęły Jerozolimę. Zaniepokojony tą sytuacją zachód zorganizował w 1189 r. III wyprawę krzyŜową, 

złaŜoną głównie z francuskich,  angielskich, rzymskich i germańskich Ŝołnierzy. Nadchodząc od 

północy stopniowo odzyskiwali zagarnięte tereny. Nie wystarczyła ona jednak do odbicia Jerozolimy. 

Skutkiem było podpisanie 1192 r. sprzyjającego chrześcijanom traktatu pokojowego. Rok wcześniej 

(1191 r.) podczas oblęŜenia Akki wojsko germańskie utworzyło stowarzyszenie w którym to pomagali 

i leczyli rannych Ŝołnierzy. Dało to początek Zakonowi KrzyŜackiemu.  Dopiero w 1229 r. ekspedycja 

Fryderyka II pozwoliła częściowo odzyskać Jerozolimę. Dziesięć lat później (1239 r.) poniekąd 

wyzwolone Królestwo KrzyŜowców zawarło sojusz z Syrią. Celem akcji zbrojeniowej miał stać się 

Egipt. Niestety koalicja z sąsiadem na niewiele się zdała gdyŜ w 1244 r. definitywnie tracą Jerozolimę. 

W roku 1291 Egipcjanie wkraczają do Akki. Zdobywając ja kończą panowanie KrzyŜowców. W 

kolejnych latach podbili całą Palestynę. 

 Imperium Osmańskie powstałe z inicjatywy Osmana I w 1299 roku na terenach obecnej 

Turcji. Posiadało jedną z najlepiej rozwiniętych armii w średniowieczu. Prędko zaczęli zajmować 

róŜne terytoria. Ich rozmiar u szczytu potęgi sięgał od Bałkan, Azje mniejszą, północną Afrykę i 

Kaukaz. W 1529 wojska sułtana Selima I dotarły do Palestyny. Po zwycięskiej bitwie z Mamelukami, 

zajmują ją. Polityka prowadzona przez Sułtana Selima I pozwalała śydom na powrót na tereny 

Palestyny. Co więcej powierzył on Józefowi Nassi odbudowanie miasta na wzór staroŜydowskiego 

nad Jeziorem Tyberiadzkim w którym mogli zamieszkać tylko Izraelici. Poza tym teren Palestyny nie 

rozwijał się a był prowincją czerpania dochodów dla Imperium. Przez to okres do końca XVIII wieku 

nie stworzył szczególnych zdarzeń. Az do roku 1799 kiedy to wojska Napoleona Bonaparte (przy 

pomocy śydów) zdobywają Syrie i Palestynę. Francuzi stopniowo podbijali kolejne tereny m.in. Jaffę 

dochodząc do Gazy. OblęŜenia Akki ( V 1799 r.) przyniosło im klęskę i ostatecznie wycofali się z 

Egiptu.  

 Izraelici czując coraz większe wyodrębnienie zaczęli „ zasiedlać” tereny nad Morzem 

Martwym. śydzi trzykrotnie (w 1841 r. 1870 r. i 1879 r.) zakupując ziemie od Palestyńczyków 

utworzyli w trzech róŜnych miejscach szkółki i osiedla rolnicze. Pieniądze za które zakupili te tereny 

pochodziły od brytyjskiego finansisty (1841 r.) i od francuskiej organizacji Alliance Israélite 

Universelle (1870 r. i 1879 r.). Coraz to większe zapotrzebowanie do pracy spowodowało pierwszą 

Alij ę trwającą w latach 1881 – 1903 (był to masowy powrót śydów na tereny Palestyny ok. 30 000 

tyś. Pochodzili oni głównie z Rosji). Nieunikniona była kolejna alijada  i tak rok po zakończeniu 

pierwszej rozpoczyna się druga (1904 r.). Imigranci pochodzący głównie z Polski Rosji i Jemenu  

mocno nastawieni syjonistycznie napłynęli do Palestyny w ilości 40 000 osób. W tym okresie 
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znacznie zwiększyła się ilość osad Ŝydowskich, osiedli rolniczych i rybackich. W 1909 r. Zostało 

załoŜone pierwsze miasto śydów – Tel Awiw.  

 W Czesie I wojny światowej (1914 – 1918) Palestyna wchodziła w skład Imperium 

Osmańskiego. Sceptycznie nastawione do coraz większych i częstszych imigracji śydów na te tereny 

rozpoczęła prześladowania. Ponownie zaczęto ich przesiedlać. Zaczęli oni jednak nawiązywać 

stosunki dyplomatyczne z Anglia. I tym sposobem mogli utworzyć Legion śydowski w Egipcie, który 

był pod władzą brytyjską. Tajny układ podziału bliskiego wschodu który został zawarty w 1916 r. 

polegał na przejęciu terenów na bliskim wschodzie  przez Francje i Wielką Brytanie. Porozumienie to 

nie przypadło do gustu Izraelitą, gdyŜ nie wzięto pod uwagi Ŝądań jakie one stawiali. Sprawę wzięli w 

swoje ręce i w październiku 1916 r. sami się zgłosili do rządu brytyjskiego. Światowa Organizacja 

Syjonistyczna postulowała nad tym alby Anglicy przejęli protektorat nad Palestyna oraz pomagali im 

w kolonizacji bliskiego wschodu. Deklaracji Balfoura zawarta w listopadzie 1917 r. była 

potwierdzeniem ze śydzi mają poparcie Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie zaczęli oni odnosić 

zwycięskie walki w Palestynie m.in. zdobyli Gazę (31 października 1917) i Jerozolimę (9 grudnia 

1917). Z biegiem czasu zaczęli zajmować coraz większe tereny co doprowadziło do kapitulacji Turcji 

30 października 1918. Kolejne przybycie (przy pomocy Anglików) i tzw. Trzecia Alija rozpoczęła się 

po I wojnie światowej 1919-1923. Imigrantami byli głównie młodzi, wykształceni śydzi – mocni 

zwolnicy syjonizmu – ze wschodniej Europy. W ciągu 4 lat 

zasiedlali tereny Palestyny w ilości ok. 35 000 osób. Po wojnie 

na obszarze bliskiego wschodu miało dojść do utworzenia 

jednego, zjednoczonego państwa arabskiego – Zjednoczonej 

Syrii. Przez stosunki jakie Brytyjczycy posiadali z śydami, 

musieli zachować neutralność w tej sprawie. Ostatecznie doszło 

do utworzenia dwóch protektoratów: brytyjskiego i 

francuskiego. Przeciwni tej decyzji arabowie w maju 1921 r. 

zaczęli zabijać śydów. Dopiero po 3 dniach wojską brytyjskim 

udało się powstrzymać ataki. Zmusiło to ich do utworzenia 

arabskiego Emiratu Transjordanii znajdującego się na wschód 

od morza martwego. 

 

"Odbudowa śydowskiej Siedziby Narodowej ma się dokonać bez Ŝadnego uszczerbku dla praw 

ludności arabskiej w Palestynie".2 

 

                                                           
1
 Yosef Gorny: Synonym I Arabism, 1882-1948. Oxford University Press, 1987, s. 5. 

2
 Komentarz Ligi Narodów wydany 24 lipca 1922 roku po przyjęciu projektu Brytyjskiego dającego Mandat 

Palestynie. 

Demografia w Palestynie 
w latach 1800-19471 

rok śydzi Arabowie 

1800 6,7 tys. 268 tys. 

1880 24 tys. 525 tys. 

1915 87 tys. 590 tys. 

1931 174 tys. 837 tys. 

1947 630 tys. 1,31 mln 
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Wprowadzili tez ograniczenie dotyczące imigracji śydów do Palestyny tzw. Biała Księga. W okresie 

od 1924 do 1947 odbyły się jeszcze trzy Alijady w których łącznie przybyło ok.  3 500 000 osób. Tym 

razem imigracje były związane z narastającymi prześladowaniami w Europie. Od początku lat 30 XX 

w. związane z powstaniem nazizmu gwałtownie wzrosła ucieczka śydów z Europy.  W tym samym 

czasie ambicje arabów do utworzenia własnego państwa były równie bardzo wysokie. Organizując 

rozruchy (zbabiając przy tym setki śydów), mieli w zamiarze wymusić od Brytyjczyków utworzenie 

własnego kraju. Pod koniec 1935 roku przedstawili rządowi brytyjskiemu swoje Ŝądania. Była w nich 

mowa o utworzeniu rządu arabskiego i zakazania przybywania kolejnych śydów oraz co się z tym 

wiąŜe odsprzedawania im ziemi pod groźbą klątwy.  TuŜ 

przed II wojną światową została podpisana tzw. Trzecia 

biała księga która pozwoliła na przyjazd do Palestyny 

jedynie 15 tyś. Izraelitów. W czasie II wojny śmierć 

poniosło 5 754 4004 śydów.  

 Po wojnie Arabowie i lud Ŝydowski coraz 

bardziej  domagali się utworzenie się własnych państw. 

Wtedy dochodziło do pierwszych powaŜniejszych spięć 

miedzy mieszkańcami tego rejonu z czasem przeradzając 

się w wojnę domową. Wielka Brytania zwaŜając na to iŜ 

nie radzi sobie na bliskim wschodzie postanowiła aby 

sprawą tą zajęło się ONZ. I tak 14 V 1948 r. po 

zakończeniu mandatu Brytyjskiego dochodzi do 

ostatecznego podzielenia sprzecznego terenu na państwo 

Ŝydowskie i arabskie a Jerozolimę staje się miastem 

międzynarodowym.  

 

 

 

 

 

 

II.   Historia konfliktów Izraelsko – Palestyńska (Izraelsko – arabskich) (1948 – 2009) 

Celem wszystkich wojen, działań zbrojne i ataków terrorystycznych prowadzonych miedzy 

Państwami Arabskimi  a Izraelem jest zniszczenie państwa powstałego w 1948 r. Jak widać odbywają 

                                                           
3
 Za http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Planun.jpg 

4
 Za http://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_w_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej  

 

Plan podziału Palestyny - 1947 rok3 
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się z ogromnymi stratami i niepowodzeniami dla państw islamskich. Po 60-ciu latach prowadzonych 

walk, Izrael był i jest praktycznie nienaruszony.  

1. Powstanie Izraela i Początki konfliktu Izraelsko – Palestyńskiego. Wojna o 

niepodległość 1948 -1949. 

 Powstałe 14 V 1948r. Po odczytaniu Deklaracji 

Niepodległości przez Dawid Ben Gurion (przyszłego 

premiera). JuŜ następnego dnia po utworzeniu nowego 

państwa, arabski kraje sąsiadujące nie uznające Izraela 

przeprowadziły fale ataków. Trwająca przez rok wojna (20 VI 

1949 r.) miała na celu powtórne znikniecie z map państwa 

Izraelskiego. Lecz z biegiem czasu konflikt zaczął obracać się 

przeciw arabom. Izraelici stopniowo przejmowali ziemie 

Palestyny. Nie posiadali licznej armii ale byli dobrze 

zorganizowani i wyszkoleni. zdezorientowane wojska 

arabskie zostały zmuszone do odwrotu. Tym samym Izrael 

powiększył swoje terytorium zdobywając nowe ziemie. 

2. Kryzys sueski 1956 r. 

 Wojna ta była mało znacząca dla Izraela. Powodem konfliktu w 29 października 1956 stało sie 

przyswojenie przez Egipcjan Kanału sueskiego będącego własnością francusko-brytyjską. W 

większości z inicjatywy tych dwóch państw śydzi wzięli udział w walkach. Zamieszaniem zajęło się 

ONZ które nakazało wycofywanie wojsk z Egiptu (wiosna 1957 r.). Walki wypadły na niekorzyść 

dwóm państwom europejskich bo kanał pozostał w rękach Egipcjan. 

3. Wojna sześciodniowa 1967 r. 

 DuŜe poparcie Amerykanów i zaciągniecie u nich kredytu oraz wpłacenie odszkodowania 

przez Niemcy po II wojnie światowej spowodowało iŜ Izrael stawał się coraz lepiej uzbrojonym i 

wyszkolonym militarnie krajem. Przewagę wykazując w „niewypowiedzianej wojnie”. Przez 

współprace z USA przeciwko państwu śydowskiemu stanęło ZSRR. I właśnie z jego inicjatywy 

wybuchła kolejna wojna. 

                                                           
5
 Za http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:After_war.jpg&filetimestamp=20080113185938 

Granice 

i terytoria państw w Palestynie po 

zakończeniu Wojny o Niepodległość - 

1949 r. 5 
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 Przez otrzymanie fałszywej informacji od 

przewodniczącego Prezydium Rady NajwyŜszej ZSRR o 

domniemanym ataku Izraela na Syrie wojska Egipskie 

zmobilizowały siły ustawiając je wzdłuŜ granicy na półwyspie 

Synaj. Oszczekanie przez Egipcjan 5 VI 1967 r. 

przygranicznych wiosek Izraelskich spowodowało rozpoczęcie 

działań wojennych. Błyskawiczne przemieszczanie się silnych 

sił zbrojnych spowodował duŜe zniszczenie wojsk Egipskich i 

wejście pod okupacje półwyspu Synaj Stery Gazy, zachodniego 

brzegu Morza Martwego i wzgórza Golan. Przewaga Izraela 

była miaŜdŜąca. Po pięciu dniach ONZ pod groźbą interwencji 

zmusiło go do podpisania rozejmu który nakazał wycofania 

wojska z okupowanych terenów. Zaczął obowiązywać od 10 VI 

1967 r.   

 Wiedząc o potencjalnej sile Izraela do walki coraz 

mocniej władcza się Palestyna. Organizacja Wyzwolenia 

Palestyny (OWP) którą od 1969 r. przewodził Jasir Arafat stała 

się główną organizacją militarną i polityczna tego kraju. 

 W okresie 1967 do 1970 była prowadzona mniej znacząca wojna tzw. na wyczerpaniu. Celem 

Egiptu (z pomocą ZSRR) było odbicie Kanału Sueskiego z rąk Izraela. Konflikt ten nie przysnuł 

Ŝadnych zmian na mapach. Lecz oba kraje uznały się za zwycięzców podczas podpisania rozejmu.  

Skutkiem były 5-cio krotnie wyŜsze straty Ŝołnierzy Egipskich (ok. 5000) niŜ jeŜeli Izerskich 

(ok.1400).   

4. Wojna Jom Kippur 1973 r. i proces pokojowy z Egiptem 

 Coraz większe aspiracje do odebrania zagarniętych ziem przez Izrael w poprzedniej wojnie 

czuli Egipcjanie i Syryjczycy. Działające w koalicji wojska dwóch państw przy pomocy pięciu innych 

krajów arabskich przeprowadziły niespodziewany wspólny atak w dniu święta śydowskiego (6 X 

1973 r.). Inwazja na półwysep Synaj i wzgórze Golan udała się całkowicie. Dopiero po 3 dniach 

zaskoczeni Izraelici zaczęli odpierać ataki i odbierać chwilowo okupowane ziemie. Konflikt ten 

pokazywał ogromne zaangaŜowanie i pomoc USA (dla Izraela) i ZSRR (dla Państw Arabskich). Pod 

naciskiem Stanów Zjednoczonych po dwudziestu dniach  (26 X 1973 r.) udaje sie podpisać traktat 

pokojowy miedzy Izraelem a Egiptem.  

                                                           
6
 Za http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:War6_dayafter.jpg 

 

 

    Izrael przed wojną 

    Ziemie pod kontrolą Izraela po 

wojnie6 



12 

 

 Kilkuletni proces pokojowy z inicjatywy amerykańskiego prezydenta Jimmy’ego Carter’a 

doprowadził do przełomu miedzy tymi krajami. Izrael zobowiązał się do stopniowego 

wycofywania wojsk z pół. Synaj a Egipt zagwarantował nienaruszanie granic. I tak 17 IX 

1978 r. w Camp Dawid zostaje podpisana deklaracja trwałego pokoju miedzy obydwoma 

państwami. 

5.  Wojna libańska 1982-1985 

 Coraz częstsze ataki terrorystyczne na Izrael z inicjatywy organizacji palestyńskich zmusił do 

interwencji w Libanie 6 VI 1982 r. gdzie znajdowała się główna siedziba OWP w południowej części 

tego kraju. Obszar ten na 3 lata znalazł się pod okupacją państwa śydowskiego. Czystki jakie w tym 

czasie przeprowadzili wyniosły ok. 17 000 tysięcy ofiar. Organizacja Jasera Arafata opuściła Liban 

i rozpoczęła rozmowy pokojowe. Po 1985 roku w rozpętała się tam wojna domowa. 

6. Pierwsza Intifada 1987-1991 

 Była to pierwsza tego typu akcja w której Ludność Palestyńska (9 XII 1987 r.). dokonała 

buntu przeciwko okupacji Izraela w Palestynie. Rozpoczęta od demonstracji w Strefie Gazy z czasem 

przeniosła się na zachodni brzeg Jordanu ostatecznie przerodziła się w walki cywilów z wojskiem. 

Pomoc finansowa jaką Palestyna otrzymała od Iraku była przełomowym punktem w walce 

z Izraelitami. W 1991 r. doszło do negocjacji w sprawie pokoju z Izraelem.  

7. Negocjacje pokojowe w Madrycie i Oslo w latach 1991-1993 

 30 X 1991 r. w Madrycie odbyły się pierwsze wstępne rozmowy mające na celu zawiązanie 

pokoju na bliskim wschodzie. Negocjacje kontynuowano w Waszyngtonie a następnie w kilku 

europejskich miastach. Ostateczne rozmowy odbyły się 1993 r. w Oslo  które doprowadziły do 

utworzenia Autonomii Palestyńskiej i podpisania Deklaracji Zasad (w Waszyngtonie). 

8. Polityka Ehuda Baraka i wybuch intifady Al-Aksa 

 Ehud Barak od 1999 do 2001 premier Izraela. Za jego kadencji wojska Izraelskie opuściły 

Liban a takŜe prowadził rozmowy pokojowe z Syrią. Stosował wiele kompromisów w sprawie 

Autonomii Palestyńskiej. Niestety po dobrze prowadzonej przez niego polityce pokojowej 28 IX 2000 

r. dochodzi ponownie do walk - intifady Al-Aksa. Powodem była prowokacyjna wizyta Izraelskiego 

szefa rządu w Palestynie. Stracenie zaufania do śydowskiego państwa przerodziło się w krwawe walki 

i interwencje wojsk Izraelskich. Do walk włączyły się palestyńskie organizacja takie jak OWP, Hamas 
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i Islamski DŜihad.  Powstanie to z biegiem czasu zaczęło polegać na atakach terrorystycznych 

wymierzonych w Izrael. 

9. Zmiany w konflikcie izraelsko-palestyńskiej po śmierci Jasera Arafata w 2004r. 

 Śmierć Jasera Arafata 11 XI 2004r. w ParyŜu znacznie osłabiło walki prowadzone przez 

Palestynę. Jego następcą został Mahmud Abbas. Wznawiając rozmowy pokojowe z Izraelem wyszedł 

naprzeciw swojemu narodowi. W tym czasie zwolenników zaczął pozyskiwać Hamas. Z czasem coraz 

bardziej przejmował on kontrole w państwie. Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego władze w strefie 

Gazy całkowicie posiadał Hamas a nad zachodnim brzegiem Jordanu nowo powołany rząd Salama 

Fajjada. 

10. Interwencja Izraela w Palestynie (2007 – 2008) 

 Przyczyną rozpoczęcia 15 V 2007 r. Izraelskiej interwenci była agresja Hamasu na ich teren 

oraz uwolnienie jednego z Ŝydowskich Ŝołnierzy pojmanych przez ową organizację. Palestyńczycy 

wykonali naloty, ataki rakietowe oraz liczne zamachy terrorystyczne. Kilkakrotnie prowadzono 

rozmowy o zawieszeniu broni lecz dopiero 19 VI 2008 r. doszło do rozejmu. 

11. Interwencja Izraela w Palestynie – Operacja Płynny Ołów (2008 – 2009) 

 Przez pół roku względnego pokoju dochodzi do kolejnych walk. Tym razem 27 XII 2008 r. 

Siły obrony Izraela wkraczają do terenu Strefy Gazy z zamiarem zlikwidowania członków i siedzib 

Hamasu.  

 W porządkowej fazie wojska Ŝydowskie zbombardowały ponad 100 domniemanych siedzib 

Hamasu. W odpowiedzi zostały przeprowadzone ataki rakietowe. JuŜ w pierwszych dniach walk 

śmierć poniosło ok. 300 osób a ponad 5 000 zostało rannych Zapowiedzi wojskowych przywódców 

Izraela i Palestyny o walce „do ostatniej kwi” zmusiła do kilkakrotnych interwencji ONZ–u. Na nic się 

zdała deklaracja o pokoju z 3 I 2009 r. gdyŜ nie podjęto Ŝadnych starań ze strony tych dwóch państw 

do zakończenia konfliktu. Dopiero 16 I 2009 r. dochodzi do pierwszych Parzewach w ciągłych 

walkach. Hamas zaŜądał natychmiastowego zaprzestania ataków a Izraelem zakończenia ataków 

rakietowych.  

 Zawieszenie broni przez Hamas 18 I 2009 r. było początkiem końca tego sporu. Kolejnego 

dnia Izraelici jak I Palestyńczycy uznają swoje zwycięstwo w operacjach. śycie powoli powracało do 

normy. A podczas Konferencji w Kairze 24 I 2009 r. rzecznik Hamasu padał informacje ze są skłonni 

do rozmów pokojowych z Izraelem. 
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III.  Konflikt Izraelsko – Palestyński okiem społeczeństwa. 

1. Wywiad z Profesorem Januszem Daneckim 

 Dzięki znajomości z Panią Joanną Nagay z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, 

nawiązałem kontakt z jej przyjacielem  prof. Januszem Daneckim wykładającym w Katedrze 

Arabistyki i Islamistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W dniu 21 lutego 2009 r. Miałem okazie się 

z nim spotkać i porozmawiać na temat obecnie prowadzonych działań zbrojnych na bliskim 

wschodzie. 

 ~~Najnowsza wojna izraelsko-palestyńska wywołuje bardzo mieszane uczucia. UwaŜa się, Ŝe 

jest to wieczna wojna. Czy to jest rzeczywiście wieczna wojna, Panie Profesorze? 

Prof. Janusz Danecki: – Nie uwaŜam, aby to była wieczna wojna, choć z pewnością jest długa, bo 

zaczęła się w 1948 r., gdy na terenie Palestyny powstało państwo Izrael. śydzi juŜ na początku XX 

wieku wybrali sobie tę ziemię – co było niejako oczywiste – na swoją ojczyznę i tam właśnie 

postanowili zbudować państwo. Arabowie natomiast w sposób naturalny nie zgodzili się na to 

i zaprotestowali. Nie chcieli mieć tuŜ obok – na ziemiach, które uwaŜali za swoje – obcego, 

europejskiego państwa. Powstanie państwa Izrael odebrali jako przedłuŜenie zachodniego 

kolonializmu.  

 ~~Która strona w tym kilkudziesięcioletnim sporze o ziemię ma więcej racji,która jest bardziej 

agresywna?  

Prof. J.D.: To naprawdę bardzo trudno rozsądzić. Po stronie arabskiej od początku mieliśmy do 

czynienia z absolutną negacją przybyszów, a po stronie Ŝydowskiej, potem izraelskiej, wkrótce teŜ 

pojawiła się podobna negacja wobec Palestyńczyków. Nic dziwnego zatem, Ŝe od czasu do czasu 

dochodzi do ostrych spięć, takich jak to, którego świadkami jesteśmy obecnie. Pierwsze nastąpiło juŜ 

w 1948 r., drugie – w 1967 r., kolejne – w 1973 r. i dopiero od tegoŜ roku wszystko zaczęło iść ku 

dobremu, zaczął się proces, który doprowadził do powstania Autonomii Palestyńskiej. To było wielkie 

i chyba jak dotąd jedyne osiągnięcie pokojowe obu stron.  

 ~~Dlaczego porozumienia pomiędzy Izraelem i Palestyną są nietrwałe? 

Prof. J.D.:  MoŜe dlatego, Ŝe ten pokojowy proces odbył się zbyt szybko. MoŜe obie strony nie były 

do niego dość przygotowane. Obie strony nigdy nie przestały się siebie obawiać. Izrael oddzielił się 

nawet murem od Palestyńczyków. I to w sensie dosłownym, bo zbudował mury oddzielające 

Ŝydowskie osiedla od palestyńskich, co nam, Europejczykom, wydaje się nie do przyjęcia, a Arabom 

kojarzy się z typowo europejskim postępowaniem… Dlatego właśnie my, Europejczycy, ponosimy 

duŜą część odpowiedzialności za to, co się tam dzieje. Bo przecieŜ to my – Zachód – pozwoliliśmy 
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śydom zbudować tam swoją Ojczyznę, pewnie dlatego, Ŝe wcześniej popełniliśmy wobec nich wielki 

grzech, dopuszczając do Holocaustu, a wcześniej do pogromów, do nieludzkiego traktowania śydów.  

 

 ~~Państwo Izrael powstało jako wynagrodzenie Zachodu wobec narodu Ŝydowskiego?  

Prof. J.D.: MoŜna tak powiedzieć, tyle Ŝe odbyło się to niejako cudzym kosztem. Tak więc dziś 

musimy się liczyć z realiami, które – jako Zachód – sami stworzyliśmy. 

 

   ~~ Obecnie Izrael mówi, Ŝe nie walczy z Palestyńczykami, lecz tylko z terrorystycznym 

Hamasem. Jak Pan się na to zapatruje? 

Prof. J.D.: Nieprzejednani są po obu stronach tego konfliktu, po obu stronach doszło do politycznej 

polaryzacji: mamy zarówno ludzi umiarkowanych, jak i nieprzejednanych, którzy choć pragną pokoju, 

to nie za kaŜdą cenę. Nie zapominajmy, Ŝe po stronie palestyńskiej ten nurt nieprzejednany, czyli 

Hamas, wygrał demokratyczne wybory, czyli Ŝe wyraŜa on dziś wolę większości Palestyńczyków. 

Zatem, karząc Hamas, wymierzamy karę niemal wszystkim Palestyńczykom za to, Ŝe mają takie 

właśnie poglądy, moŜe zbyt radykalne, ale przecieŜ nie moŜna karać narodu za to, Ŝe ma taką, a nie 

inną koncepcję swego istnienia. To nie jest tak, Ŝe naród palestyński dał się zwieść Hamasowi tak jak 

Niemcy Hitlerowi! 

 

 ~~Świat skupia swą uwagę przede wszystkim na palestyńskim terrorze. Niesłusznie, zdaniem 

Pana Profesora? 

Prof. J.D.: Pytam, gdzie ten terror?! Z terrorem mamy do czynienia tylko w tym sensie, Ŝe i Hamas, 

i libański Hezbollah walczą z obcą armią metodami niekonwencjonalnymi, partyzanckimi i uŜywają 

prymitywnej broni. Nie mają samolotów F-16, mają prymitywne rakiety, często własnej roboty. 

MoŜemy mieć do nich pretensje, Ŝe je wystrzeliwują i zabijają niewinne osoby. 

Wiemy przecieŜ, Ŝe nie mają takiej siły, Ŝeby wtargnąć na teren Izraela i zająć jakieś miasto. Układ sił 

jest nierówny. Krytykując Hamas i Hezbollach, nie zapominajmy, Ŝe te organizacje – nazywane, moim 

zdaniem niesłusznie, terrorystycznymi – reprezentują liczące się siły polityczne w swoich krajach. 

  

 ~~Autonomia Palestyńska składa się z dwu oddzielnych terytoriów: Gazy i Zachodniego 

Brzegu. Jak ten ostatni konflikt rzutuje na narodową jedność i politykę?  

Prof. J.D.: Nie jest to okoliczność dla narodu dobra. Sytuacja skomplikowała się dodatkowo na 

skutek sporu politycznego między Hamasem i rządzącym wcześniej Fatahem. W 2006 r. w Palestynie 

wygrał wybory Hamas, lecz jego rząd został pozbawiony władzy przez prezydenta z Fatahu Mahmuda 

Abbasa – wyznaczono nowy rząd z pogwałceniem konstytucji. Demokratyczne wybory zostały zatem 

w jakimś sensie zanegowane. Wtedy Hamas się zbuntował. Wyrzucił Fatah z Gazy, przez co obie 

części państwa palestyńskiego odizolowały się od siebie. I tak to trwa do dzisiaj. Teraz Strefa Gazy 
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i zachodni Brzeg zaczynają Ŝyć odrębnym Ŝyciem, co jest bardzo niedobre dla całego narodu. To 

oznacza nową sytuację, z którą muszą poradzić sobie przede wszystkim sami Palestyńczycy.  

 ~~Czy to polityczno-religijne siły decydują dziś o stanie stosunków palestyńsko-izraelskich? 

Prof. J.D.:  Z pewnością. W tej chwili rzeczywiście mamy po obu stronach sporą ekspresję tych 

właśnie bardziej fundamentalistycznych sił.  

 ~~Pesymiści mówią, Ŝe właśnie od niekończącego się konfliktu izraelsko-palestyńskiego moŜe 

się kiedy  zacząć III wojna światowa. Jest Pan pesymistą?  

Prof. J.D.: Ja ciągle jestem dobrej myśli i uwaŜam, Ŝe ludzkość juŜ na tyle dorosła, Ŝe nie będzie 

chciała wywołać konfliktu globalnego, który przyniesie totalną destrukcję. A konflikt izraelsko-

palestyński nie będzie się Ŝarzył wiecznie, choć na pewno jeszcze długo. Jednak wierzę, Ŝe kiedyś 

obie strony dojdą do porozumienia i wypracują jakiś sposób na Ŝycie obok siebie i na zgodę. 
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2. Czy społeczeństwo wie o prowadzonych działaniach militarnych w ostatnich latach na 

bliskim wschodzie (Izraelsko – palestyńskich)? 

 

 W dniu 14 lutego 2009 r. Przeprowadziłem ankiety dotyczące zainteresowanie społeczeństwa 

na temat konfliktu Izraelsko – Palestyński, na 100 losowo wybranych osobach – kobietach 

i męŜczyznach w wieku od 18 do powyŜej 60 lat. Miejscem sondaŜy wybrałem jedne z radomskich 

centrów handlowych ze względu na moŜliwość spotkania z roŜną grupą społeczną pod względem 

wykształcenia i wieku. Zastosowałem wykresy słupkowe aby moŜna było wyraźnie zobaczyć wiedze 

na temat tej wojny. 

 

a) Czy społeczeństwo wie o prowadzonych działaniach militarnych w ostatnich latach 

na bliskim wschodzie (Izraelsko – palestyńskich)? 

 

 

 Pierwsze pytanie miało charakter zamknięty i na celu sprawdzenie czy społeczeństwo ma 

pojecie o konflikcie. Jak moŜemy dostrzec zdecydowana większość ludzi bo aŜ 64% słyszała o sporze 

miedzy tymi dwoma krajami lecz nie umieli wskazać konkretnej przyczyny.  

 Jedynie 6% ankietowanych wiedziała na czym on tak naprawdę polegał. Byli oni 

zwolennikami jednego albo drugiego państwa (Palestyna znalazła poparcie u trzech osób Izraela 

u jednej).  
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 Do ostatniej grupy w znalazły się osoby które nie słyszały o konflikcie a nawet o nim nie 

wiedziały. Zaskakujące jest to ze aŜ 30 % opiniodawców  nie wiedziało o co ich pytam. Działanie 

militarne które w ostatnim czasie były prowadzone przez ponad miesiąc i przedstawiane we 

wszystkich wiadomościach nie znalazły odbioru wśród trzydziestu pytanych.  

 Sprawa ta nie dotyczy w Ŝaden sposób Polski i Polaków wiec i zainteresowani nią jest bardzo 

małe. Dość ciekawą sprawą którą doświadczyłem podczas badania były dodawane komentarze na 

temat śydów i Arabów. Wskazywały one na słaby rasizm do tych narodów.  

 

b) Czy konflikt izraelsko-palestyński moŜe być przyczyną szerszego konfliktu 

obejmującego większe tereny? 

 

  Z historii wiemy, Ŝe walka rozpoczęta w jednym kraju wielokrotnie (choć nie zawsze) 

przenosi się na kilka innych. I tak 19 % badanych twierdzi za moŜliwe poszerzenie się tego sporu. Za 

niebezpieczeństwo uwaŜają oni samą pomoc USA Izraelowi co skutkowało w przeszłości koalicją 

państw Arabskich we wspólnej wojnie.         

 Wyniki tej ankiety nie dawały jednoznaczniej odpowiedzi  aczkolwiek największa ilość osób 

36 % uwaŜa, Ŝe nie ma szans aby konflikt ten doszedł np. do Europy. Argumentując swoje zdanie 

podkreślali, Ŝe obecnie istniejące organizacje wojskowe (np. NATO) i pakty podpisywane miedzy 

wieloma krajami nie powinny dopuścić aby sprawa dwóch państw dotyczyła całego Świata.  

 24 % osób pytanych nie wiedziało czy to jest moŜliwe a 18 % społeczeństwa nie interesowała 

ta sprawa (osoby z tej grupy najczęściej nie znały tego sporu)     

 Z pozoru konflikt prowadzony na niewielkim terenie w najgorszych przypadkach moŜe okazać 
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się globalnym problemem. GdyŜ kaŜde państwo moŜe mieć odmienne zdanie co do przynaleŜności 

spornej ziemi.   

IV.  Jak rozwiązać konflikt Izraelsko –Palestyński?   

1. Propozycje działań w sprawie zawarcie pokoju i sposób ich realizacji. 

 Na skłóconym terenie bliskiego wschodu były, są i będą prowadzone akcje wojskowe. Jak 

czytam wynikają one głównie z jednego podstawowego powodu – istnienia państwa Izrael. Na 

niewielkim terenie Ŝyje skłócony lud Ŝydowski 75,5% (religia Ŝydowska 76,5%) i arabski 19,6%  

(religia muzułmańska 15,9%).  Zaistnienie tam pokoju na chwile obecną graniczy z cudem. Jednak 

potencjalnie moŜna załagodzić lub ograniczyć działania militarne miedzy dwoma państwami. 

 Niezbędnym działaniem, które umoŜliwiło by ewentualne rozmowy pokojowe jest dojście do 

kompromisu obu stron. Dość duŜym pomocnikiem mogło by się stać ONZ wysyłając siły pokojowe. 

Dlaczego tak się nie dzieje? Bo państwa te twierdzą, Ŝe jest to ich wewnętrzna sprawa i nie chcą by się 

w nią ktoś wtrącał. JeŜeli byśmy mieli mówić o ostatnio prowadzonych walkach to tak naprawdę 

Izraelczycy nie mają Ŝadnego interesu w utrzymywaniu Strefy Gazy. I dlatego przy potencjalnych 

negocjacjach oddaliby by ją bez strat. Oczywiście, pod pewnymi warunkami, ale to są juŜ kwestie dla 

negocjatorów.  

 Istnieją dwie teorie na temat rozwiązania konfliktu. Wielu znawców uwaŜa, Ŝe Palestyna 

powinna powstać jako federacja, utworzona z Autonomii i Izraela. Pojawiają się takŜe głosy, Ŝe 

państwo Palestyńskie powinno istnieć definiowane jedynie z prawa. Palestyńczycy nie mieli by 

swojego państwa, byłoby to państwo złoŜone z Izraela i Palestyny, gdzie obowiązywały by dwa 

prawa- izraelskie i palestyńskie. Jest to opinia specjalistów zachodnich. Natomiast, nie stworzy się  

kompromis jeŜeli w strefie gazy rządzić będzie Hamas (uwaŜany przez Izraela za organizacje 

terrorystyczną). I obu państwom cięŜko będzie dojść do jakiegoś porozumienia. 

 Jedynie podjęcie radykalnych decyzji moŜe być szansą dla tych terenów. Osiągnięcie 

kompromisu wymaga wielu ustępstw od obu stron. W przypadku pokoju Izrael musiał by ewakuować 

swych obywateli z Zachodniego Brzegu Jordanu, ludność tam mieszkająca to ortodoksi uwaŜający te 

ziemie za swą własność. Natomiast władze palestyńskie musiały by całkowicie odciąć się od Hamasu 

i  w pełni kontrolować podległe sobie tereny. A jak wiadomo w dzisiejszych czasach jest to mało 

realne. 
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Ankieta: Konflikt Izraelsko – Palestyński 
 

Wiek :  

18-25 lat   26-30 lat   31-35 lat   36-40 lat   41-45 lat   46-50 lat   51-55 lat   56-60 lat   powyŜej 60 lat 

 

Wykształcenie 

Podstawowe        Zawodowe        Średnie        Niepełne wyŜsze        WyŜsze 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Czy Pan/Pani wie cos na temat konfliktu izraelsko - palestyńskiego prowadzonego w 
ostatnich latach? 

      Tak, słyszałem/słyszałam i wiem na czym on polega. 

      Tak, słyszałem/słyszałam ale nie wiem na czym polega. 

      Nie, nie słyszałem/nie słyszałam 

      Nie wiem 
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2. Czy konflikt Izraelsko-palestyński moŜe być przyczyną szerszego konfliktu zbrojnego 
obejmującego większe tereny? 

      Tak. 

      Nie. 

      Nie wiem. 

      Nie interesuje mnie to. 

 


