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SŁOWO WSTĘPNE 

 

Europejskie społeczeństwo coraz częściej musi mierzyć się z napływającą 

innością. Pojawia się problem, jak ujął to Zygmunt Bauman – „sztuki współżycia z 

różnicą”. Analogiczne wyzwanie dużo wcześniej postawiono przed mieszkańcami 

Izraela. Zrozumienie procesów zachodzących na Bliskim Wschodzie może nam 

wszystkim ułatwić poruszanie się we współczesności.  

Państwo Izrael, a w szczególności konflikt izraelsko-palestyński, to niezwykle 

obszerne pole badawcze zarówno dla zajmujących się prawami człowieka, jak i 

skupiających swoją uwagę na prawie międzynarodowym. Z tego też powodu, jeszcze w 

2011 roku studenci dwóch kół naukowych działających na Wydziale Prawa i 

Administracji UMK w Toruniu: Studenckiego Koła Naukowego Praw Człowieka 

„Homo Homini” i Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa 

Publicznego podjęli decyzję o organizacji Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej 

Konferencji Naukowej „Izrael - murem podzieleni”. Odbyła się ona 26 kwietnia               

2012 r. w murach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.   

Otwarciu konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć pt. „Dzisiaj w Betlejem” 

autorstwa Beaty Michalskiej, mieszkanki Betlejem polskiego pochodzenia i 

Palestyńczyka - Eliasa Issa Halabi'ego. Na zdjęciach uczestnicy konferencji mogli 

zobaczyć przede wszystkim tytułowy mur, tzw. „izraelską ścianę separacyjną”. 

Autorka wystawy w swoim przesłaniu do uczestników konferencji napisała: „Mur 

niewątpliwie oddziela. Oddziela on Palestynę od Palestyny, oddziela matki od dzieci, 

siostry od braci, ludzi od ich ziem”. Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję 

zapoznać się ze stanem przestrzegania praw człowieka po obu stronach muru według 

raportów Amnesty International.  

Zainteresowanie konferencją wśród studentów przerosło najśmielsze 

oczekiwania organizatorów. Do Torunia, miejsca szczególnego na mapie Polski jeśli 

chodzi o dziedzinę praw człowieka, zjechali przedstawiciele ośrodków akademickich z 

całego kraju i nie tylko.  

W przygotowanie konferencji zaangażowało się toruńskie Stowarzyszenie 

„Inicjatywa Młodych". Patronat honorowy nad konferencją zgodzili się objąć Dziekan 

WPiA UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala, Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Fundacja 

im. prof. Mojżesza Schorra. Patronem naukowym konferencji został Kierownik 



 

Katedry Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UMK, prof. dr hab. 

Tadeusz Jasudowicz.  

Konferencję podzielono na cztery bloki tematyczne: prawo międzynarodowe, 

społeczność międzynarodowa wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, prawa 

człowieka oraz ostatni panel - społeczeństwo i kultura. Referaty budziły spore 

zainteresowanie wśród uczestników, jednocześnie angażując audytorium do 

rzeczowej dyskusji. Jedynym mankamentem, jakiego nie udało się uniknąć, był 

niedosyt, który pozostał po debacie w związku z ograniczonymi ramami czasowymi. 

Kontakty nawiązane podczas części oficjalnej, a także w kuluarach, z pewnością 

pozwolą na wymianę doświadczeń w przyszłości.  

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie konferencji „Izrael – murem 

podzieleni”. 

 

Życzymy interesującej lektury, 

Redaktorzy. 
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Tomasz Garncarek1 

Uznanie międzynarodowe państwa palestyńskiego 

 

 

1. Pojęcie uznania 

 

      Uznanie jest sposobem akceptacji określonych sytuacji faktycznych i nadania 

im znaczenia prawnego2. Za J. Gilasem można stwierdzić, że przez uznanie 

międzynarodowe rozumie się stwierdzenie przez podmiot uznający istnienia 

przedmiotu uznania3.  

      Podmiotem uznającym może być nie tylko państwo, ale też niektóre 

organizacje międzynarodowe, choćby Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). 

Przedmiotem uznania natomiast mogą być m.in. państwo, rząd, naród czy 

powstańcy.   

    W powszechnej świadomości państwo zaczyna funkcjonować, jeżeli 

społeczność międzynarodowa w znakomitej większości uznaje ten podmiot, albo też 

jeżeli stanie się on członkiem organizacji cieszącej się znaczącą powagą, takiej jak 

ONZ. Naród palestyński chce być traktowany jak państwo, dlatego też zabiega o 

powszechne uznanie, zarówno przez poszczególne kraje, jak i właśnie przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych.  

 

 

2. Warunki uznania 

 

      Odpowiedź na pytanie, jakie kryteria powinna spełnić Palestyna, żeby mogła 

ubiegać się o uznanie, nie jest prosta. Samo zagadnienie uznania należy do kwestii 

spornych w nauce prawa międzynarodowego. Podstawową kwestią jest fakt, że nie 

istnieje w prawie międzynarodowym obowiązek uznania, choć w literaturze 

                                                 
1 Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Prezes Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa Publicznego działającego przy WPiA 
UMK w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012. Uczestnik licznych konferencji 
naukowych m.in. na uniwersytetach: Warszawskim, Jagiellońskim, Wrocławskim. Główne obszary 
jego zainteresowań skupiają się wokół  prawa międzynarodowego. 
2 M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011, s. 150. 
3 J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1999, s. 148.   
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przedmiotu spotkać można stanowiska przeciwne1. Należy przychylić się do 

stwierdzenia, iż uznanie jest to akt pozostający w swobodnej gestii danego państwa, 

co w rezolucji z roku 1935 stwierdził Instytut Prawa Międzynarodowego2. Decyzja w 

tej mierze należy do poszczególnych krajów lub organizacji międzynarodowych. 

Problem staje się więc w ogromnej mierze materią polityczną, trudną do ujęcia w 

obiektywne kryteria. Sytuacja ta może być wykorzystywana przez poszczególne rządy 

dla realizacji swych doraźnych celów. Wpływ polityki powoduje ponadto, że praktyka 

w tym zakresie jest dalece niejednolita. Bardzo istotne jest z pewnością zdobywanie 

sojuszników, którzy poprą starania danego podmiotu o uznanie. Dyskrecjonalna 

swoboda państw w zakresie uznania nie oznacza wszakże, iż nauka i praktyka nie 

wypracowały pewnych standardów. Kryteria istnieją, nikt jednak nie jest i zapewne w 

przyszłości również nie będzie nimi bezwzględnie związany. Trudno bowiem 

oczekiwać od konkretnych podmiotów, żeby skore były do wyzbywania się swej 

władzy w tym zakresie. Warto przywołać zależność przedstawioną przez M. N. Shawa: 

im większe w danej sytuacji uznanie międzynarodowe, tym mniejsze wymagania co 

do obiektywnego udowodnienia spełnienia wymogów. I odwrotnie: im mniejsze 

uznanie międzynarodowe, z tym większą uwagą obserwuje się, na ile spełniane są 

dane kryteria3.  

     Warunkiem i podstawą uznania w praktyce międzynarodowej jest wystąpienie 

określonych elementów faktycznych. Wpływają one na efektywność nowego 

porządku prawnego. Minister Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii G. Canning 

przedstawił ich katalog, cieszący się później dużą popularnością4. Wskazał on na 

cztery warunki, których spełnienie uzasadnia uznanie. Rząd nowo powstałego 

państwa: 

 musi notyfikować swą niepodległość odpowiednimi aktami publicznymi, 

 musi rzeczywiście sprawować władzę w kraju, 

 powinien mieć wystarczającą stabilność i jednolitość, 

 powinien zakazać uprawiania handlu niewolnikami.  

     Warto odnieść te klasyczne przesłanki do kwestii palestyńskiej. Po pierwsze, 

należy odpowiedzieć na pytanie, czy rząd Palestyny notyfikował swoją niepodległość 

odpowiednimi aktami publicznymi. Palestyńska Rada Narodowa 15 listopada 1988 

                                                 
1 H. Lauterpacht, Recognition in international law, Cambridge 1947. 
2 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s. 141.  
3 M. N. Shaw, Op.cit.,  s. 151. 
4 R. Bierzanek, J. Symonides, Op.cit., s. 142.  
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roku proklamowała w Algierze niepodległość (deklaracja algierska)1. Jeśli chodzi o 

bardziej aktualne działania, to wniosek o pełne członkostwo państwa palestyńskiego 

w Narodach Zjednoczonych z września 2011 roku de facto należy uznać za 

oświadczenie narodu palestyńskiego na forum ONZ, że oto mamy do czynienia z 

państwem. 

    Odnosząc się do drugiego warunku uznania, czyli konieczności sprawowania 

przez rząd władzy w kraju, to przesłanka ta wynika z samej istoty państwa. Już w 

1929 roku polsko-niemiecki Mieszany Trybunał Rozjemczy w sprawie Deutsche 

Continental-Gesellschaft przeciwko Państwu Polskiemu podał następującą definicję 

państwa w rozumieniu prawa międzynarodowego: „Państwo może istnieć tylko 

wtedy, gdy posiada pewne terytorium, społeczność ludzką żyjącą na tym terytorium, 

rząd wykonujący władzę nad tą społecznością i terytorium”. Wymóg efektywnego, 

ustabilizowanego rządu ma tutaj kluczowe znaczenie. W odpowiedzi na pytanie, czy 

rząd Palestyny w sposób efektywny sprawuje władzę w kraju, można przytoczyć 

szereg argumentów, zarówno pro, jak i contra. Zwolennicy dążeń Autonomii 

Palestyńskiej powołują się m.in. na ocenę Banku Światowego2. Instytucja ta 

stwierdziła, że w obszarach, w których efektywność zarządzania ma największe 

znaczenie, palestyńskie instytucje publiczne wypadają bardzo dobrze. Ocena jest 

zadowalająca w porównaniu z innymi państwami regionu, ale też bardzo dobra, jeżeli 

porównamy Palestynę z państwami, które w ostatnim czasie uzyskały niepodległość, 

choćby z Sudanem Południowym. Władzom Autonomii, jak i samym Palestyńczykom 

należą się w tym miejscu wyrazy uznania, gdyż akty terroru skierowane przeciwko 

Izraelowi stały się w ostatnim czasie zjawiskiem zdecydowanie rzadszym (co 

oczywiście nie pozostaje bez związku z budową „muru bezpieczeństwa”). Naród 

palestyński skoncentrował się na budowie realnego państwa opartego o solidne 

podstawy i należy mieć nadzieję, że taka właśnie tendencja utrzyma się przez dłuższy 

czas. Sceptycy wskazują jednak, że obecną sytuację Autonomia Palestyńska 

zawdzięcza wsparciu płynącemu z zewnątrz, bez którego trudno byłoby mówić o 

efektywności.  

                                                 
1 D. Wach, Palestyński wrzesień, http://www.psz.pl/tekst-39179/Dominik-Wach-Palestynski-
wrzesien (data dostępu: 2.10.2012). 
2 The World Bank, Sustaining Achievements In Palestinian Institution-Building And Economic 
Growth,                                                                                                                                      
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22995969~pagePK:34370~
piPK:34424~theSitePK:4607,00. html (data dostępu: 2.10.2012). 
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      Prawo międzynarodowe, poza przesłanką istnienia władzy w stosunkach 

wewnętrznych, za konieczny stawia warunek istnienia władzy w stosunkach 

zewnętrznych, czyli niezależności od jakiegokolwiek innego podmiotu. W takim 

właśnie ujęciu rozumiana jest suwerenność. L. Ehrlich wskazuje, że suwerenność to 

„samowładność, czyli prawna niezależność od jakichkolwiek czynników zewnętrznych 

i całowładność, czyli kompetencja do normowania wszystkich stosunków wewnątrz 

państwa”1. Wspomniana niezależność w stosunkach zewnętrznych nie jest oczywiście 

kryterium ostrym. Trzeba wskazać, że nie wiadomo, na ile Palestyna byłaby w stanie 

spełnić to kryterium, działając zupełnie samodzielnie - bez wsparcia innych państw. 

Korzystanie z pomocy krajów bogatszych cechuje jednak wiele państw rozwijających 

się i nie musi pociągać za sobą utraty niezależności.  

      Kwestie te powiązać można z argumentami Izraela. Państwo żydowskie, 

krytykując starania o uznanie Palestyny na forum ONZ, wskazywało, że wniosek ten 

złożony był w oderwaniu od rozmów pokojowych. Trudno przecież wyobrazić sobie 

uznanie Palestyny przez społeczność międzynarodową, bez uregulowania kwestii 

spornych między Izraelem a Autonomią Palestyńską. Przy uznaniu państwa 

niezbędna jest wiedza, nad jakim terytorium rząd tego państwa sprawuje władzę. 

Palestyńczycy deklarują chęć powrotu do rozmów, jeżeli Izrael zaprzestanie działań 

osadniczych. Dyskusyjnym jednak jest fakt, czy kwestię uznania państwa możemy 

potraktować na tyle instrumentalnie. Należy odpowiedzieć w tym zakresie na 

pytanie, czy możliwe jest uznanie Palestyny tylko w tym celu, aby zyskała ona kolejny 

argument w rokowaniach z Izraelem? Jako przykład dla Palestyńczyków wskazać 

można wymieniony już wcześniej Sudan Południowy, który najpierw uregulował 

relacje z sąsiadem z północy, a dopiero później rozpoczął starania w kwestii uznania 

na arenie międzynarodowej.  

     Problem palestyńsko-izraelski powiązany jest również z trzecim warunkiem, 

odnoszącym się do stabilności i jednolitości. Dany podmiot musi być bytem dość 

precyzyjnie określonym, odpornym na niepokoje zewnętrzne i wewnętrzne. 

Stabilność państwa palestyńskiego wydaje się być nieosiągalną, jeżeli relacje na linii 

Izrael–Palestyna nie będą jasne. Izrael z pewnością nie sprzyja stabilizacji sytuacji w 

Autonomii Palestyńskiej. Swoją polityką doprowadza bowiem Autonomię do 

poważnych trudności natury gospodarczej związanych z uszczelnieniem granic czy 

też budową „muru bezpieczeństwa”. Ogromna liczba Palestyńczyków musiała 

                                                 
1 L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958, s. 104-105. 
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emigrować do pobliskich państw, a wielu z nich każdego dnia stara się przekroczyć 

granicę izraelsko-palestyńską w poszukiwaniu pracy, napotykając przy tym znaczne 

trudności ze strony administracji Izraela. Wymagana stabilność i jednolitość musi 

jednakże być traktowana jako oczekiwanie na spełnienie przez Palestyńczyków 

pewnych kryteriów minimalnych. Wiele państw obecnie istniejących i uznanych 

przez społeczność międzynarodową boryka się z licznymi problemami, które szkodzą 

ich stabilności lub działając odśrodkowo, nadwyrężają jednolitość tych organizmów. 

Nikt nie odbiera im jednak z tego tytułu przymiotu państwowości. Chodzi jedynie o 

to, aby byt, który ma być uznany, nie był pewnym czasowym epizodem, nieopartym 

na żadnych solidnych podstawach. 

   Ostatni warunek to anachronizm związany z zakazem handlu niewolnikami. 

Obecnie problem ten ma charakter raczej marginalny. W przeszłości przesłanka ta 

miała na celu uzależnienie uznania od spełniania pewnych standardów państw 

cywilizowanych, które to obecnie znajdują się na znacznie wyższym poziomie.  

 

 

3. Realne szanse państwa palestyńskiego na uznanie 

 

      Po prześledzeniu kryteriów uznania o charakterze obiektywnym, warto 

przyjrzeć się realnym szansom na uznanie Palestyny. Wiele państw już teraz 

utrzymuje stosunki międzynarodowe z Palestyną. Kluczowa jest jednak postawa 

wielkich mocarstw, zwłaszcza jeżeli chcemy ocenić szanse na członkostwo Palestyny 

w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyjęcie państwa do ONZ następuje w 

drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego, powziętej na zlecenie Rady 

Bezpieczeństwa1. Żeby mogło dojść do głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym, żadne 

z wielkich mocarstw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa nie może zgłosić weta.   

Stany Zjednoczone już zapowiedziały, że z prawa weta skorzystają. Jeszcze 4 

czerwca 2009 roku w przemówieniu do świata muzułmańskiego w Kairze Prezydent 

Stanów Zjednoczonych Barack Obama mówił, że „Palestynie tak samo jak Izraelowi 

nie można odmówić prawa do istnienia”2. Wyraził także nadzieje, że w przeciągu roku 

wypracowane zostanie porozumienie, które doprowadzi do przyjęcia do NZ nowego 

                                                 
1 R. Bierzanek, J. Symonides, Op.cit., s. 305. 
2 B.Obama, Przemówienie do świata muzułmańskiego w Kairze, wygłoszone 4.06.2009r., 
tłumaczenie dostępne na stronie: http://www.psz.pl/tekst-20567/Przemowienie-Baracka-Obamy-w-
Kairze-Nowy-poczatek-otwarcie-na-swiat-islamu/Str-2 (data dostępu: 2.10.2012).   
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członka - Palestyny. Należy jednak podkreślić, że reakcja USA na wniosek prezydenta 

Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa była zgoła odmienna. Uznano, że dążenia 

palestyńskie są odwracaniem uwagi od rozwiązania problemów, którymi można się 

zająć tylko w drodze negocjacji. Pozytywnie o palestyńskich dążeniach wypowiedział 

się tzw. kwartet bliskowschodni złożony z USA, UE, Rosji i ONZ. 

      Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa będą popierały starania 

Palestyńczyków. Francja i Wielka Brytania nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji. 

Zawiłość omawianej materii dobrze oddają słowa Ministra Spraw Zagranicznych 

Francji A. Juppe: „Byłoby porażką dla Izraela gdyby rezolucję uznającą państwo 

palestyńskie przyjęto dużą większością, bo Izrael oczywiście byłby izolowany. Byłoby 

to porażką dla Palestyńczyków... biorąc pod uwagę groźby obcięcia pomocy, które na 

nich ciążą. Byłoby to porażką dla USA, które znalazłyby się w izolacji i byłoby to 

porażką dla Europejczyków, którym grozi podział (w tej kwestii)”1. 

      Polska, jako państwo pełniące w tym czasie prezydencję w Radzie UE, 

apelowała, aby Unia Europejska jednym głosem opowiedziała się w tej kwestii. 

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oświadczył: „Polska jako 

prezydencja ma oczywiście obowiązek działać na rzecz jednolitego stanowiska całej 

Unii Europejskiej, dlatego (...) umówiliśmy się z kolegami ministrami, że 

narodowych stanowisk nie będziemy prezentować do czasu, dopóki nie poznamy 

tekstu rezolucji i nie spróbujemy wypracować spójnego stanowiska"2. Prezydent 

Bronisław Komorowski podczas przemówienia na forum Zgromadzenia Ogólnego 

Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że drogą do rozwiązania konfliktu 

izraelsko-palestyńskiego jest mediacja3. 

      Historia stosunków międzynarodowych podaje liczne przykłady, kiedy 

odmawiano uznania, mimo że państwo czy rząd w rzeczywistości istniało i nie było co 

do tego większych wątpliwości. Przykładowo Hiszpania uznała Chile dopiero w roku 

1844, Wenezuelę w roku 1846, a Nikaraguę w roku 18504.  

 

                                                 
1 Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące kontrowersyjnych starań przywództwa Autonomii 
Palestyńskiej o uznanie państwa palestyńskiego na forum ONZ, 
http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,1109,Starania_Palestynczykow 
_o_uznanie_ich_panstwowosci_na_forum_ONZ_?_q_and_a(data dostępu 3.10.2012). 
2 Palestyńczycy wnioskują o uznanie ich państwowości w ONZ,  http://www.gazetaprawna.pl/ 
wiadomosci/artykuly/550390, palestynczycy_wnioskuja_o_uznanie_ich_panstwowosci_w_onz.html 
(data dostępu 3.10.2012). 
3 Ibidem. 
4 R. Bierzanek, J. Symonides, Op.cit., s. 141.  
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4. Skutki uznania państwa palestyńskiego 

 

      Uznanie międzynarodowe wywiera poważne skutki, zarówno na płaszczyźnie 

politycznej, jak i prawnej. W pierwszej z tych sfer najistotniejszym zagadnieniem są 

stosunki między Izraelem a Palestyną. Konsekwencje, jakie spowoduje uznanie 

państwa palestyńskiego, nie sprzyjają obecnej polityce Izraela, więc ten z pewnością 

będzie starał się samodzielnie oraz przez budowanie wszelkich możliwych sojuszy nie 

dopuścić do uznania Palestyny. Z kolei uznanie Palestyny na płaszczyźnie prawnej 

powoduje, że zyskuje ona zdolność do czynności prawnych, może więc chociażby 

zawierać umowy międzynarodowe. Wiążąc się odpowiednimi aktami prawa 

międzynarodowego, Palestyna zyska jednocześnie ochronę związaną z działalnością 

trybunałów międzynarodowych, czego z pewnością chciałby uniknąć Izrael.  

 

 

5. Podsumowanie 

 

      Analiza problematyki uznania międzynarodowego państwa palestyńskiego 

skłania do wyciągnięcia pewnych wniosków. Palestyńczycy dla realizacji swoich celów 

powinni z pewnością zrobić wszystko, aby spełniać obiektywne wymagania, jakie 

stawia prawo międzynarodowe dla uznania danego podmiotu za niepodległe 

państwo. Taki stan rzeczy będzie poważnym argumentem w późniejszych 

negocjacjach. Niezręczne dla światowych potęg będzie nieuznawanie państwa, które 

de facto istnieje. Jeśli zaś chodzi o członkostwo w ONZ, to sprawa wydaje się być 

przegraną. Nie oznacza to jednak, że ktokolwiek Palestyńczykom odmawia ich racji. 

Chodzi jedynie o chronologię. Apel brzmi w ten sposób: Najpierw uregulujcie relacje 

z Izraelem, później starajcie się o uznanie. Potrzebna jest stabilność i 

przewidywalność. Jeśli tak duża część narodu Palestyńskiego popiera Hamas, który 

nie uznaje Izraela, rzeczą trudną do realizacji wydaje się być przyjęcie Palestyny do 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, której to członkiem jest właśnie Izrael.  

      Świat zachodni ma pewien dług wobec Palestyńczyków. Kiedy w 1922 roku 

Liga Narodów przyjęła projekt utworzenia Brytyjskiego Mandatu Palestyny opatrzyła 

ten dokument następującym komentarzem: „Odbudowa Żydowskiej Siedziby 

Narodowej ma się dokonać bez żadnego uszczerbku dla praw ludności arabskiej w 



Izrael z perspektywy prawnoczłowieczej i prawnomiędzynarodowej 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

16 

 

Palestynie”1. Jeżeli więc taki uszczerbek niewątpliwie się pojawił, to powinien być w 

jakiś sposób zrekompensowany Palestyńczykom, choćby właśnie przez uznanie ich 

państwowości.  

  

                                                 
1 Syjonizm - Wzrost i Kryzys ( 1919 - 1928 ), http://www.izrael. badacz.org/historia/syjonizm4.html 
(data dostępu: 2.10.2012). 
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Agata Kleczkowska1 

Prawo Narodu Palestyńskiego do samostanowienia w świetle opinii 

doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 

konsekwencji prawnych budowy muru na Okupowanych Terytoriach 

Palestyńskich 

 

 

1. Wstęp 

 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (dalej: MTS) w opinii doradczej z 

2004 r. w sprawie konsekwencji prawnych budowy muru na Okupowanych 

Terytoriach Palestyńskich stwierdził, że budowa muru przez Izrael jest sprzeczna z 

prawem międzynarodowym2. Prawo do samostanowienia Narodu Palestyńskiego nie 

jest co prawda jedyną kwestią poruszaną w opinii, ale na pewno należy do głównych 

problemów, którymi zajął się MTS. Trybunał został niejako zobowiązany do 

odniesienia się do tego zagadnienia już w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 

dnia 12.12.2003 r., w której Zgromadzenie zwróciło się do MTS o wydanie opinii 

doradczej. Zgromadzenie bowiem, zadając pytanie Trybunałowi, na wstępie 

nawiązało do konieczności „rozwijania przyjaznych relacji między narodami opartych 

na poszanowaniu zasady równości praw i samostanowienia narodów”3.  

Budowa muru przez Izrael wiąże się z ograniczeniem swobody 

przemieszczania, zajmowaniem własności prywatnej, pogorszeniem ogólnych 

warunków życia, a także z naruszeniem prawa do pracy, zdrowia, edukacji4. 

Niewątpliwie więc konstrukcja muru wkroczyła głęboko w prawo Palestyńczyków do 

swobodnego decydowania o swoim funkcjonowaniu. Nie musi to jednak oznaczać 

całkowitego uniemożliwienia realizacji prawa do samostanowienia. 

 

 

 

   
                                                 
1 Studentka IV prawa, Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu. 
2 Legal Consequences the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
Opinion, I. C. J. Reports 2004, p. 136 (dalej: Legal Consequences). 
3 Rezolucja ZO ONZ A/ES-10/L.16, 12.12.2003 r.  
4 Legal Consequences, s. 192.  
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2. Teoretyczne ujęcie prawa do samostanowienia 

 

Mimo uznania prawa do samostanowienia w licznych aktach 

międzynarodowych, nigdzie nie została skonstruowana jego ścisła definicja. 

Możliwym jest zatem jedynie odtworzenie jego elementów w oparciu o różne źródła. 

Poniżej zostaną zaprezentowane główne postanowienia trzech najważniejszych z 

nich.  

Artykuł 1 paragraf 2 Karty Narodów Zjednoczonych stanowi, że jednym z 

celów Narodów Zjednoczonych jest „rozwijanie przyjaznych relacji między narodami 

w poszanowaniu zasady równości praw i samostanowienia narodów, a także 

podejmowanie innych odpowiednich kroków w celu wzmocnienia światowego 

pokoju”. Prawo do samostanowienia, wymienione w jednym punkcie z zasadą 

równości praw i dążeniem do zachowania pokoju na świecie, można potraktować jako 

nierozerwalnie z nimi związane, gdzie możliwość realizacji równych praw i 

samostanowienia stanowi warunek sine qua non globalnego pokoju.  

Wiele wskazówek potrzebnych do zrekonstruowania prawa do 

samostanowienia wymienia także rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 

16.12.1952 r.1. Wśród nich można wymienić: 

 uznanie prawa do samostanowienia jako warunku koniecznego dla 

poszanowania podstawowych praw człowieka, 

 obowiązek wszystkich państw uznania i upowszechniania uznania prawa do 

samostanowienia, 

 zapewnienie przez państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych 

swobodnego wyrażania swoich potrzeb przez narody dążące do 

samostanowienia, które to potrzeby zostaną wyrażone w drodze plebiscytów 

albo w inny demokratyczny sposób, 

 zapewnienie bezpośredniego udziału ludów autochtonicznych w pracach 

organów legislacyjnych i wykonawczych na terytoriach niesamodzielnych i 

powierniczych, 

 przygotowanie tych narodów do pełnego samorządu i niepodległości. 

Najwięcej jednak wprost o prawie do samostanowienia mówi Deklaracja 

w przedmiocie przyznania niepodległości państwom i ludom kolonialnym, przyjęta 

                                                 
1 Rezolucja ZO ONZ 637 (VII), 16.12.1952 r. 
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przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 14.12.1960 r. W art. 2 stwierdza się w niej, że 

„wszystkie narody mają prawo do samostanowienia; na mocy tego prawa mogą 

swobodnie decydować o swoim statusie politycznym i swobodnie realizować swój 

rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturowy”1. 

Na podstawie przedstawionych źródeł widać więc, że prawo do 

samostanowienia powinno być realizowane na płaszczyźnie politycznej, 

ekonomicznej, społecznej i kulturowej, z poszanowaniem przez wszystkie państwa, 

pamiętając, że jego realizacja stanowi pierwszy krok ku utworzeniu nowego podmiotu 

prawa międzynarodowego.  

W doktrynie pojawia się także definicja, że jest to „prawo jednolitych grup 

narodowych do wyboru dla siebie formy politycznej organizacji i ich relacji do innych 

grup”2. Prawo do samostanowienia jest więc do zrealizowania nie tylko w relacji: 

państwo, na terytorium którego naród korzystający z prawa do samostanowienia 

funkcjonuje - ten naród, ale także w odniesieniu do stosunków zewnętrznych, z 

innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Prawo do samostanowienia powinno 

dać możliwość przygotowania podstaw do niezależnych relacji z innymi podmiotami 

prawa międzynarodowego publicznego.  

Poszczególne elementy prawa do samostanowienia mogą budzić pewne 

wątpliwości w świetle niniejszej pracy. Rozważeniu należy poddać przede wszystkim 

dwie kwestie. Po pierwsze, jeśli chodzi o pojęcie „narodu” lub „grupy narodowej”, 

która dysponuje prawem do samostanowienia, to w kontekście dekolonizacji pojęcia 

te oznaczały „wszystkich mieszkańców obszaru kolonialnego”3. W odniesieniu do 

rozważań o sytuacji Palestyńczyków, można więc przyjąć, że prawo do 

samostanowienia przysługuje wszystkim członkom Narodu Palestyńskiego.  

Z kolei w świetle zasady integralności terytorialnej, można mówić 

o niebezpieczeństwie fragmentacji terytorium suwerennego państwa. Inaczej 

przedstawia się tutaj sytuacja narodu, który chce samostanowienia po okresie 

dominacji kolonialnej4, inaczej gdy chodzi o sytuację Palestyny czy Kosowa. W 

pierwszym przypadku trudno byłoby odmówić narodom będącym pod władzą 

kolonialną prawa do uniezależnienia się od metropolii i stworzenia samorządu, 

zwłaszcza jeśli opowiada się za tym wyraźnie większość mieszkańców danego 

                                                 
1 Rezolucja ZO ONZ 1514 (XV), 14.12.1960 r. 
2 I. Brownlie, Principles of public international law, Oxford 2003, s. 553.  
3 D. Raič, Statehood and the Law of Self-determination, Hague 2002, s. 209.  
4 Ibidem.  
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terytorium; w drugim – sprawa nie jest już tak oczywista. W opinii doradczej z 

22.07.2010 r. w sprawie zgodności z prawem międzynarodowym jednostronnej 

deklaracji niepodległości Kosowa, MTS uznał, iż zakaz deklaracji niepodległości nie 

wynika z zasady integralności terytorialnej państwa. Jednostronne ogłoszenie 

niepodległości nie pozostaje w sprzeczności z tą zasadą, bo, jak argumentował 

Trybunał, zasada integralności terytorialnej odnosi się wyłącznie do stosunków 

międzypaństwowych1. Taki sposób rozumienia zasady integralności terytorialnej, 

podobnie jak cała argumentacja zaprezentowana w opinii doradczej, zostały poddane 

krytyce. Pojmowanie naruszenia integralności terytorialnej tylko przez pryzmat 

zakazu groźby lub użycia siły zbrojnej jest bowiem zaledwie jednym z możliwych 

sposobów jej interpretacji, na dodatek bardzo wąskim2. Należy więc bardzo ostrożnie 

podchodzić do realizacji prawa do samostanowienia w związku z jego ewentualnymi 

skutkami w odniesieniu do spójności terytorium.  

Po wstępie teoretycznym można przejść do rozważenia kształtu zasady prawa 

do samostanowienia w odniesieniu do Palestyńczyków w kontekście możliwości 

powstania w przyszłości suwerennego państwa. 

 

 

3. Realizacja prawa Palestyńczyków do samostanowienia w kontekście przyszłej 

państwowości 

 

Na państwo jako na podmiot prawa międzynarodowego składają się, zgodnie z 

art. 1 Konwencji z Montevideo o prawach i obowiązkach państw3, cztery elementy: 

stała ludność, określone terytorium, władza oraz zdolność zawierania relacji z innymi 

państwami. Obecnie Palestyna nie może zostać uznana za państwo, bo mimo tego, że 

pierwsze dwa elementy są w jej przypadku spełnione, to wydaje się, że nie można 

powiedzieć tego samego o trzecim składniku - władzy. Pogląd o istnieniu Państwa 

Palestyny jest co prawda niekiedy opierany na konstytutywnej teorii uznania, ale 

ponieważ Palestyna została uznana przez ponad 100 państw, taka teza również 

wydaje się nieuzasadniona (żeby efektywnie powoływać się na teorię konstytutywną, 

                                                 
1 R. Kwiecień, Glosa do opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 
22.07.2010 r. w sprawie zgodności z prawem międzynarodowym jednostronnej deklaracji 
niepodległości Kosowa, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, nr 3/2010, s. 217. 
2 Ibidem, s. 219. 
3 League of Nations Treaty Series, vol. 165, p. 19. 
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uznanie Palestyny musiałoby być wyrażone przez wszystkie lub niemalże wszystkie 

państwa)1. 

Rozważeniu należy poddać więc trzeci element definicji państwa. Analiza 

funkcjonowania władzy na Okupowanych Terytoriach zostanie oparta na trzech 

kryteriach2 i poparta przykładami z opinii doradczej Trybunału. 

 

 

3.1. Stabilność władzy 

 

Na stabilność władzy składa się z pewnością pokój wewnętrzny i 

bezpieczeństwo zewnętrzne. Nie wdając się w rozważania na temat burzliwej historii 

Palestyny i Izraela, w tym miejscu należy wspomnieć o porozumieniach, które od 

1993 r. były podpisywane między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny3, a 

które nakładały na obie strony liczne obowiązki, w tym dotyczące przekazania 

władzom wojskowym i administracji cywilnej Palestyny określonych funkcji i 

obowiązków do wykonywania  na Okupowanym Terytorium Palestyńskim4. Obie 

strony podjęły więc starania, żeby zapewnić spokój wewnętrzny i zapobiec sporom 

dotyczącym podziału kompetencji między władze izraelskie i palestyńskie. 

Przykładowo, porozumienie z 15.11.2005 r. reguluje swobodę poruszania się między 

Izraelem i Zachodnim Brzegiem Jordanu5. Im więcej takich uzgodnień, tym większe 

prawdopodobieństwo stabilności władzy. Ważne jest to, że są to dwustronne 

porozumienia, a nie inicjatywa wysuwana tylko przez Palestynę. Oczywiście stosunki 

prawne nie muszą mieć zawsze, i w tym przypadku często nie mają, pokrycia w 

faktycznych relacjach.  

Na stabilność wpływa sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna danego podmiotu, a 

także przepływ ludności przez granicę. Swoboda poruszania się, ograniczona tylko 

niezbędnymi wymogami bezpieczeństwa, na pewno znajdzie odzwierciedlenie w 

                                                 
1 J. Crawford, The Creation of the State Of Palestine: Too Much Too Soon?, “European Journal of 
International Law”, 1990, vol. 1, issue 1, s. 309. 
2 M. Shaw, International Law, Cambridge 2008, s. 205. 
3 Organizacja Wyzwolenia Palestyny (ang. Palestine Liberation Organization, PLO) - organizacja 
powstała w 1964 r., która za zadanie postawiła sobie skupienie wszystkich Palestyńczyków dla 
osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zakończenie izraelskiej okupacji Palestyny i utworzenie Państwa 
Palestyny, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/439725/Palestine-Liberation-Organization-
PLO (data dostępu: 30.04.2013 r.). Zob. także: Palestine National Charter, 
http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/12363 (data dostępu: 30.04.2013 r.). 
4 Legal Consequences. 
5 http://www.usip.org/files/file/resources/collections/peace_agreements/movement_access.pdf 
(data dostępu: 24.04.2012 r.). 
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równowadze wewnętrznej danego podmiotu. Odnosząc to do budowy muru, MTS 

doszedł do wniosku, że budowa spowodowała znaczne ograniczenia w zakresie 

swobody poruszania się mieszkańców Okupowanego Terytorium Palestyńskiego. 

Sytuację pogarsza niewielka liczba punktów kontrolnych przejścia przez mur w 

niektórych sektorach. Godziny ich otwarcia są bardzo ograniczone i regulowane w 

sposób nieprzewidywalny1. Dla przykładu, w mieście Qalqiliya, zamieszkałym przez 

40 tysięcy osób, działa jeden punkt kontrolny, otwarty od 7:00 do 19:00, a miasto 

jest szczelnie otoczone murem. 

Stabilność wewnętrzną zaburza ponadto z pewnością ograniczenie dostępu 

mieszkańców do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, szkoły, sieci 

elektryczne. Znacznie ograniczona została wolność wyboru miejsca zamieszkania, 

jako że wielu Palestyńczyków zostało zmuszonych do zmian, w związku nie tylko z 

budową muru, ale także z powstaniem osiedli izraelskich2. 

 

 

3.2. Efektywność władzy 

 

Efektywność oznacza, że „władza państwowa musi sprawować rzeczywistą 

kontrolę nad terytorium i jego ludnością, musi mieć możliwość stanowienia prawa i 

egzekwowania jego przestrzegania”3. Committee on the Admission of New Members, 

działający przy Radzie Bezpieczeństwa ONZ, który rozpatrywał kandydaturę 

Palestyny na członka ONZ, w swoim sprawozdaniu zauważył, iż „okupacja Izraela jest 

czynnikiem powstrzymującym władze Palestyny od wykonywania pełnej kontroli nad 

swoim terytorium”4. Według danych Komitetu, 60 % terytorium Palestyny znajduje 

się pod kontrolą Izraela5.  

Budowa muru niewątpliwie pogłębiła problemy związane z efektywną kontrolą 

terytorium przez Palestynę. MTS, cytując za raportem Sekretarza Generalnego ONZ 

pt. „Podsumowanie statusu prawnego Organizacji Wyzwolenia Palestyny”, doszedł do 

wniosku, że konstrukcja muru ma na celu ograniczenie i podział terytorium, na 

                                                 
1 Legal Consequences, s. 189-190. 
2 Ibidem, s. 191. 
3 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia systemowe, 
Warszawa 2004, s. 134.  
4 Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the application of Palestine 
for admission to membership in the United Nations, S/2011/705, 11.11.2011 r., par. 10-12. 
5 Ibidem.  
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którym Palestyńczycy mogą wykonywać swoje prawo do samostanowienia1. Ponadto 

MTS zauważył, że izraelskie osiedla na okupowanych terytoriach palestyńskich 

stanowią naruszenie IV Konwencji Genewskiej, która zabrania przenoszenia części 

swojej ludności przez okupanta na terytorium okupowane. Izrael powinien 

powstrzymać się także od podejmowania jakichkolwiek działań prowadzących do 

zmian w strukturze demograficznej na terytoriach arabskich2.  

Przekładając skutki budowy muru na funkcjonowanie prawa na Okupowanym 

Terytorium, MTS wskazał przede wszystkim, że konstrukcja muru doprowadziła do 

rekwirowania własności prywatnej, w tym nieruchomości. Miało to przełożenie np. 

na produkcję rolną. W czasie pierwszej fazy konstrukcji muru zostało 

skonfiskowanych i zniszczonych ok. 10.000 hektarów żyznej ziemi, przeznaczonych 

pod uprawę rolną, plantacje oliwek, cytrusów, itd.3  

 

 

3.3. Demokratyczna struktura władzy4 

 

Na mocy tymczasowego porozumienia z 28.08.1995 r.5 została utworzona 

Rada, które zgodnie z porozumieniem ma być traktowana jako „władze Palestyny”. 

Skład Rady ustalany jest w drodze demokratycznych, bezpośrednich, wolnych i 

powszechnych wyborów. Taki sposób tworzenia jej składu ma stanowić zaczątek 

przyszłego systemu demokratycznego i pierwszy krok w kierunku realizacji praw 

Palestyńczyków. Rada posiada władzę zarówno ustawodawczą, jak i wykonawczą. 

Nieodłączną zasadą demokratycznego państwa, tak jak jest ono pojmowane w 

Europie Zachodniej, jest trójpodział władzy, ale w przypadku Palestyny należy uznać, 

że po pierwsze dobrym znakiem jest już samo wyróżnienie dwóch oddzielnych gałęzi 

władzy, a po drugie trzeba podkreślić, że w porozumieniu wielokrotnie pojawia się 

przymiotnik „tymczasowy”, tak więc twórcy porozumienia mają zapewne plany 

zreformowania tych struktur władzy. W funkcjonowaniu Rady te dwie funkcje zostały 

                                                 
1 Legal Consequences, s. 182. 
2 Ibidem, s. 183. 
3 Ibidem, s. 190. 
4 Wymóg demokratycznego rządu nie należy do kryteriów państwowości, ale w praktyce i doktrynie 
demokracja jest uważana za najbardziej pożądany reżim państwa, zwłaszcza w odniesieniu do państw 
nowopowstających. W związku z tym, przyjęcie w odniesieniu do Palestyny, że powstający rząd 
powinien mieć charakter demokratyczny, będzie odpowiadać rzeczywistym wymaganiom społeczności 
międzynarodowej, co z kolei znajdzie zapewne swój wyraz w uznaniu Państwa Palestyny. 
5 http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELI-
PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT.htm (data dostępu: 24.04.2012 r.). 

http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf
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zresztą wyraźnie oddzielone. Jeśli chodzi o władzę ustawodawczą, to spośród 

członków Rady ma być wybrany przewodniczący, do którego zadań należy m.in. 

zwoływanie obrad Rady, przedkładanie Radzie wniosków pod głosowanie i ogłaszanie 

ich wyników. Rola przewodniczącego przypomina więc pozycję przewodniczącego 

parlamentu w systemie z monteskiuszowskim podziałem władzy. Z kolei w zakresie 

władzy wykonawczej Rada powołała komitet, który wykonuje jej funkcje na tym polu. 

Sama Rada jest odpowiedzialna za jednostki organizacyjne, takie jak departamenty 

czy biura, a ponadto może ustanawiać ministrów i inne podporządkowane wobec 

sobie organy. Przypomina to więc strukturę hierarchicznego podporządkowania, jaka 

ma miejsce w administracji rządowej. Rada ma za zadanie ponadto m.in. 

wyznaczanie kierunków polityki Palestyny i wykonywanie aktów legislacyjnych.  

Mimo trudnych warunków i problemów z faktyczną realizacją  pozostałych 

elementów zasady samostanowienia, widoczna jest wola nadania obecnej władzy, jak 

również przyszłemu samorządowi, charakteru demokratycznego. 

 

 

4. Podsumowanie 

 

Naród Palestyński niezaprzeczalnie ma prawo do samostanowienia. Stanowi 

zorganizowaną, spójną grupę, która dąży do całkowitego przejęcia władzy na 

terenach zamieszkiwanych przez Palestyńczyków. Na przestrzeni ostatnich lat 

podjęto wiele kroków, aby zbliżyć się do powstania suwerennej Palestyny, niemniej 

jednak budowa muru przez Izrael utrudniła część tych starań. Mimo wszystko wydaje 

się, że przesłanki samostanowienia odgrywają ważną rolę w prawie 

międzynarodowym nie ze względu na działania innych państw w odniesieniu do 

grupy, która chce prawo do samostanowienia wykonywać, ale ze względu na 

specyficzne cechy tej grupy i jej wolę. Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, 

można stwierdzić w odniesieniu do Palestyńczyków, że choć mur utrudnił na pewno 

funkcjonowanie tysięcy ludzi, to jednak nie zaprzepaścił możliwości utworzenia w 

przyszłości suwerennego państwa.  
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Joanna Kisielińska1 

Od Madrytu do Annapolis – wybrane przykłady działań Stanów 

Zjednoczonych w procesie pokojowym w konflikcie izraelsko-

palestyńskim  

  

 

1. Wstęp 

 

Początki „problemu palestyńskiego” sięgają końca XIX wieku, kiedy na arenie 

politycznej pojawił się ruch syjonistyczny2, a wraz z nim idea powstania państwa 

żydowskiego. Dzięki staraniom zaniepokojonego europejskim antysemityzmem 

dziennikarza Teodora Herzla w sierpniu 1897 roku w Bazylei doszło do I Kongresu 

Syjonistycznego i powołania Światowej Organizacji Syjonistycznej, zmierzającej do 

ustanowienia siedziby narodowej dla ludności żydowskiej3. Przełomowe wydarzenie 

stanowiła jednak deklaracja ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthura 

Jamesa Balfoura z 2 listopada 1917 r. Deklaracja ta, obiecując Żydom założenie w 

Palestynie „siedziby narodowej”, nie wspominała o arabskich mieszkańcach, lecz 

jedynie o „nie-żydowskiej” społeczności. Takie działanie Brytyjczyków doprowadziło 

do umiędzynarodowienia kwestii żydowskiej oraz zapoczątkowania konfliktu, 

trwającego po dziś dzień4. Spór pomiędzy Arabami a Żydami zdecydowanie przybrał 

na sile po utworzeniu na obszarze Palestyny, 14 maja 1948 r., niepodległego państwa 

żydowskiego – Izraela. Deklaracja Niepodległości Izraela natychmiast wywołała 

wypowiedzenie wojny przez pięć państw arabskich5. 

Obecnie konflikt izraelsko-arabski jest z pewnością jednym z największych i 

najbardziej niebezpiecznych konfliktów współczesnego świata. Jest to także jeden z 

najważniejszych elementów współczesnego konfliktu, rysującego się na linii styku 

                                                 
1 Studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Prezes Studenckiego Koła Naukowego Praw Człowieka „Homo Homini” w roku akad. 
2011/2012. Uczestniczka wielu konferencji o tematyce międzynarodowej i prawnoczłowieczej. 
2 Termin „syjonizm” sformułował już w 1890 r. wiedeński publicysta Natan Birnbaum w broszurze 
zatytułowanej Die Nationale Wiedergeburt des judischen Volkes in seinem Laude als Mittel zur 
Lösung des Judenfrage. Termin zaczerpnięty został od nazwy góry Syjon w Jerozolimie, na której 
według tradycji żydowskiej znajduje się grób króla Dawida. 
3 Wśród proponowanych lokalizacji osadnictwa żydowskiego znajdowały się m.in. Cypr i Afryka 
Wschodnia, jednak przeważyła koncepcja Palestyny, znajdującej się wówczas nadal pod panowaniem 
tureckim. 
4 H. Jamsheer, Konflikt bliskowschodni. Zarys i dokumentacja, Płock 2004, s. 10. 
5 K. E. Schulze, Konflikt arabsko-izraelski, Warszawa 2010, s. 31. 
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cywilizacji zachodniej oraz świata arabskiego1. O znaczeniu „problemu 

palestyńskiego” świadczyć może chociażby fakt, iż od 1947 r. był on przedmiotem 

prawie wszystkich sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (dalej: ONZ). Należy również podkreślić, iż konflikt izraelsko-

palestyński ma dwie płaszczyzny: globalną i regionalną. Jego skutki wywierają 

olbrzymi wpływ na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych2. Celem 

niniejszego opracowania jest przedstawienie procesu pokojowego w konflikcie 

izraelsko-palestyńskim. Ze względu na fakt, iż tak określony przedmiot rozważań jest 

niezwykle szeroki, został on zawężony poprzez zastosowanie dwóch kryteriów. Po 

pierwsze, poprzez zastosowanie kryterium czasowego – analizą zostaną objęte 

jedynie wydarzenia z lat 1991-2007. Datę początkową wyznacza konferencja 

pokojowa w Madrycie, zaś datę końcową konferencja pokojowa w Annapolis. Po 

drugie, zakres opracowania został wyznaczony przez kryterium podmiotowe. 

Szczególny nacisk zostanie bowiem położony na działania, w których istotną rolę 

odegrały Stany Zjednoczone. Chciałabym również podkreślić, iż w ramach 

niniejszego artykułu nie sposób wyczerpująco przedstawić wszystkich etapów i 

aspektów procesu pokojowego na przestrzeni tych 16 lat. Dlatego też omówione 

zostaną jedynie wybrane wydarzenia. 

 

 

2. Polityczne środki oddziaływania na proces pokojowy 

 

Środki oddziaływania Stanów Zjednoczonych na proces pokojowy w konflikcie 

arabsko-izraelskim, które zostaną wskazane w opracowaniu, miały charakter 

politycznych środków międzynarodowego oddziaływania państwa. Środki te 

obejmują, co do zasady, wszelkiego rodzaju oświadczenia i deklaracje polityczne oraz 

szeroko pojętą działalność dyplomatyczną państwa3. Na pojęcie dyplomacji składają 

się dwa elementy4. Dyplomacja to przede wszystkim oficjalna działalność organów 

                                                 
1 Z. Jagiełło, Próby rozwiązania konfliktu palestyńsko-żydowskiego przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych w latach 1947-1950, [w:] D. S. Kozerawski (red.) Operacje pokojowe i 
antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004, 
Toruń 2008, s. 55. 
2 Ibidem.  
3 J. Zając, Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-
2000), Warszawa 2004, s. 17. 
4 Należy wskazać, że dyplomacja to pojęcie węższe od samej polityki zagranicznej jako kierunku 
działalności państwa w sferze jego funkcji oraz stosunków zewnętrznych. 
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państwowych o kompetencjach w dziedzinie stosunków międzynarodowych, które 

realizują cele i zadania polityki zagranicznej państwa w stosunkach dwustronnych i 

wielostronnych, służące utrzymaniu stosunków z innymi państwami oraz 

organizacjami międzynarodowymi. Dyplomacja stanowi jednak również zespół 

metod i środków służących realizacji polityki zagranicznej państwa oraz sztukę 

osiągania jej poszczególnych zadań i celów, prowadzenia negocjacji i zawierania 

umów międzynarodowych1. Dyplomacja obejmuje głównie działania stricte 

polityczne, choć można również mówić o dyplomacji wojskowej czy ekonomicznej 

(wykorzystującej środki wojskowe lub ekonomiczne). Za J. Zając wyróżnić należy 

kilka metod, które stosują państwa, posługując się dyplomacją. Po pierwsze, jest to 

metoda naturalna, obejmująca wymianę informacji i szeroko rozumiane konsultacje. 

Po drugie, stosować można metodę pozytywną, w której państwa wykazują dobrą 

wolę i obiecują korzyści, aby zachęcić dane państwa do nawiązania bliskich 

stosunków lub współpracy. Ponadto, używanie pewnych form przymusu, perswazji, 

groźby oraz podstępu określić można jako metodę negatywną2. W większości 

przypadków stosowanie tej metody zakazane jest jednak normami prawa 

międzynarodowego. Dyplomacja obejmuje również dyplomatyczne środki 

pokojowego załatwiania sporów, do których należą rokowania bezpośrednie 

(negocjacje), dobre usługi i mediacje, komisje badań oraz koncyliacje3. Cechą 

charakterystyczną wszystkich dyplomatycznych środków pokojowego załatwiania 

sporów jest to, że państwa uczestniczące w sporze współdziałają w jego rozwiązaniu, 

zachowują dla siebie, aż do ostatniej fazy trwania sporu, możność podjęcia 

ostatecznej decyzji. W konflikcie izraelsko-palestyńskim zaobserwować można częste 

stosowanie zarówno negocjacji, jak i dobrych usług oraz mediacji. 

Negocjacje, będące najczęściej stosowanym środkiem załatwiania sporów, 

określane są jako proces, w trakcie którego państwa starają się usunąć różnice zdań w 

drodze wymiany poglądów w celu osiągnięcia porozumienia4. Na podkreślenie 

zasługuje fakt, iż strona uznająca roszczenie drugiej strony nie czuje, że narzucono jej 

określoną decyzję. Rokowania bezpośrednie rzadko kończą się jednak uznaniem w 

całości przez jedną ze stron roszczeń drugiej strony5. Naturalna jest bowiem 

tendencja do pewnego kompromisu opartego na wzajemnych ustępstwach, właściwa 
                                                 
1 B. Dobrzańska, M. Sitek, Mini leksykon dyplomatyczny, Józefów 2011, s. 16. 
2 J. Zając, Op.cit., s. 17.  
3 Ibidem. 
4 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004, s. 342.  
5 Ibidem. 
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dla wszelkiej działalności dyplomatycznej. Z kolei dobre usługi, podobnie jak 

mediacja, „są procedurą pomocniczą, która ułatwia rokowania bezpośrednie między 

stronami i nawiązuje je w razie ich zerwania”1. Definiuje się je jako doprowadzenie do 

zetknięcia się ze sobą stron sporu międzynarodowego w celu umożliwienia im 

porozumienia dla uregulowania tego sporu2. Państwo świadczące dobre usługi dąży 

do ułatwienia stronom nawiązania przerwanych rokowań, doprowadza je do stołu 

obrad czy też jest pośrednikiem w rozmowach przedwstępnych, ale samo nie bierze 

udziału w rokowaniach3. Tutaj najwyraźniej zarysowuje się różnica pomiędzy 

dobrymi usługami a mediacją. Mediator bierze bowiem udział już w samych 

rokowaniach, kieruje nimi i wysuwa propozycje rozwiązania sporów, wykazuje dużą 

aktywność. Dobre usługi stanowią zarówno działalność państw, jak i organizacji 

międzynarodowych czy nawet osób indywidualnych. Są one szczególnie cenne w 

sytuacji, gdy strony sporu nie utrzymują ze sobą bezpośrednich stosunków 

dyplomatycznych4.  

 

 

3. Konferencja w Madrycie 

 

Należy wskazać, iż postępowanie Stanów Zjednoczonych, które występowały z 

propozycjami pokojowego rozwiązania sporu, jednocześnie sprzyjając Izraelowi oraz 

pomagając mu w budowie gospodarczego i wojskowego potencjału, sprawiło, iż do 

1991 r. możliwe było jedynie zakończenie wojny pomiędzy Izraelem a Egiptem5. 

Jednak początek lat 90. XX wieku to niewątpliwie czas głębokich przemian, jakie 

dokonały się na arenie międzynarodowej i które jednocześnie umożliwiły rozpoczęcie 

arabsko-izraelskiego procesu pokojowego. Upadek Związku Radzieckiego i koniec 

zimnej wojny zmieniły stary dwubiegunowy porządek na nowy – międzynarodowy, 

pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych6. Zmianom tym towarzyszyło także 

zdefiniowanie na nowo stosunków pomiędzy USA a Izraelem oraz zmiana kursu 

wobec państw arabskich. Punktem przełomowym w historii całego Bliskiego 

                                                 
1J. Makowski, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa, s. 517. 
2A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1981, s. 328. 
3R. Bierzanek, J. Symonides, Op. cit., s. 346. 
4W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, 
Warszawa 2004, s. 632. 
5 J. Zając, Op. cit., s. 69. 
6 K. E. Schulze, Op. cit., s. 113. 
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Wschodu była natomiast Wojna w Zatoce Perskiej na początku 1991 r. Koalicja 

międzynarodowa, pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, przeprowadziła akcję 

zbrojną przeciwko Irakowi. W koalicji antyirackiej znajdowały się Syria i Egipt, co 

zdecydowanie zmniejszyło strategiczne znaczenie Izraela dla Stanów Zjednoczonych1. 

Zarówno stanowisko przedstawicieli państw arabskich, jak również władz Izraela, 

stało się bardziej elastyczne i pozwoliło na podjęcie pewnych kroków pokojowych.  

Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie został oficjalnie zainicjowany poprzez 

wystosowanie listu zapraszającego na konferencję w Madrycie, kierowaną przez 

Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Dla USA zakończenie zimnej wojny stało się 

idealną okazją do wzmocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej oraz 

rozwiązania konfliktu izraelsko-arabskiego, które według Prezydenta George‟a Busha 

miało być krokiem do realizacji „nowego ładu światowego”2. Konferencję w Madrycie 

poprzedzić musiało szereg skomplikowanych działań dyplomatycznych, mających na 

celu skłonienie stron konfliktu do zaangażowania w proces pokojowy. Amerykański 

sekretarz stanu James Baker odbył wiele podróży na Bliski Wschód, podczas których 

przedstawiał swój plan pokojowy arabskim i izraelskim przywódcom. Jego działania 

przyniosły zamierzony efekt – 30 października 1991 r. do stołu rokowań usiadły 

delegacja syryjska, libańska, jordańsko-palestyńska i egipska. Zaproszeni zostali 

także przedstawiciele ONZ, Wspólnoty Europejskiej oraz Rady Współpracy Zatoki, 

mający status obserwatora3. Głównym problemem była kwestia reprezentacji 

Palestyńczyków. Izrael kategorycznie odmawiał bowiem rozmów z Organizacją 

Wyzwolenia Palestyny (dalej: OWP)4. Kompromisem w tej sprawie było utworzenie 

wspólnej delegacji jordańsko-palestyńskiej. Fakt ten miał niebagatelne znaczenie dla 

przebiegu konferencji, ponieważ po raz pierwszy w całej historii konfliktu do 

negocjacji zostali zaproszeni Palestyńczycy, mogący wypowiadać się we własnym 

imieniu. 

Samo spotkanie w Madrycie „przypominało uroczystość otwarcia olimpiady, 

przy czym wszystkie drużyny zwracały uwagę nie na faworytów, lecz na najsłabszą 

delegację – na Palestyńczyków”5. Plan konferencji wprowadzał rozróżnienie 

                                                 
1 J. Zając, Op. cit., s.70. 
2 Ibidem. 
3 D. Cohn-Sherbok, D. El-Alami, Konflikt palestyńsko - izraelski, Warszawa 2002, s. 222. 
4 J. Krauze, Konflikt arabsko - izraelski (1948 - 2006). Próba analizy historyczno – teoretycznej, 
„Wiedza i Edukacja”, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/15930#_ftn38 (data dostępu: 03.07.2012 
r.). 
5 H. Mejcher, Synaj, 5 czerwca 1967. Zarzewie konfliktów na Bliskim Wschodzie, Warszawa 1999, 
s.252. 
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pomiędzy negocjacjami dwustronnymi a wielostronnymi. Pertraktacje wielostronne 

miały rozwiązać kwestie dotyczące regionu jako takiego, zaprowadzić pokój, 

stabilizację i współpracę. Wyznaczono grupy robocze do rozmów dotyczących wody, 

środowiska, kontroli zbrojeń, problemu uchodźców oraz rozwoju gospodarczego1. Po 

równoległości rozmów spodziewano się impulsów do współdziałania2. Rokowania 

dwustronne miały z kolei doprowadzić do zawarcia odrębnych traktatów pokojowych 

pomiędzy Izraelem a Syrią, Libanem, Jordanią i, co najważniejsze, Palestyńczykami. 

Pomimo wielu poczynionych przygotowań i składanych deklaracji3, problemy 

pojawiły się zaraz po przeniesieniu negocjacji do Waszyngtonu. Początkowo delegacja 

izraelska nie stawiła się na rokowania. Następnie okazało się, iż Izrael pozostaje 

nadal zdecydowanie przeciwny włączeniu OWP do rozmów. Sami przedstawiciele 

palestyńscy mieli z kolei ograniczone możliwości działania ze względu na brak 

pozwolenia na podejmowanie decyzji ze strony OWP4. Mimo to przez dziewiętnaście 

miesięcy toczyło się dziesięć dwustronnych rund negocjacyjnych. Żadna z nich nie 

przyniosła jednak oczekiwanego rezultatu5, a największy problem stanowiły 

naturalnie negocjacje izraelsko-palestyńskie. Palestyńczycy domagali się niezmiennie 

utworzenia niepodległego państwa ze stolicą w Jerozolimie, co nie mogło być 

zaakceptowane przez Izrael. W odpowiedzi na odmowę, ugrupowanie 

fundamentalistyczne Hamas nasiliło antyizraelskie ataki terrorystyczne6. Do 

niepowodzenia negocjacji dwustronnych przyczyniły się również czynniki 

zewnętrzne. Na początku lat 90. uwagę społeczności międzynarodowej przyciągały 

bowiem wydarzenia w Rosji, na Bałkanach i w Somalii, odsuwając na nieco dalszy 

plan problemy Bliskiego Wschodu7. Problemy w negocjacjach dwustronnych 

oddziaływały na te wielostronne, w ramach których odbyły się spotkania grup 

roboczych w 1992 i 1993 r. – również bezowocnie. Wydaje się, że zabrakło także 

                                                 
1 Ibidem, s. 253. 
2 K. E. Schulze, Op. cit., s. 114. 
3 O pragnieniu zawarcia pokoju świadczyć mogą wypowiedzi zarówno ze strony izraelskiej, jak i 
palestyńskiej. Premiera Izraela Icchak Szamir powiedział w swoim expose: „(…) Panie i Panowie, 
Pozwólcie nam opuścić tę salę z jednym postanowieniem, że od teraz, jakiekolwiek różnice, które 
mogą nas dzielić, będą rozwiązane tylko poprzez rozmowy, dobrą wolę i wzajemną tolerancję. 
Ogłośmy teraz tu koniec wojny i wrogości. Maszerujmy razem na przód, do pojednania i pokoju.” 
Szokujące były również słowa reprezentanta Palestyny Abd asz-Szafi'ego: „W imieniu ludu 
palestyńskiego pragnę zwrócić się bezpośrednio do ludu izraelskiego, z którym łączy nas długa, pełna 
cierpień przeszłość: dzielmy raczej nadzieję. Chcemy żyć obok siebie, mając nadzieję na lepszą 
przyszłość. Podział wymaga jednak gotowości obu stron do dokonania go na zasadach równości”.  
4 K. E. Schulze, Op. cit., s. 114-115. 
5 H. Jamsheer, Op. cit., s. 21. 
6 J. Zając, Op. cit., s. 74. 
7 Ibidem, s. 75. 
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działań Stanów Zjednoczonych, które tak mocno zaangażowane w organizację 

konferencji pokojowej, nagle zaprzestały wysiłków w tej sprawie, niejako o niej 

zapominając1. Należy jednak wskazać, iż pomimo braku spektakularnych sukcesów, 

niewątpliwym osiągnięciem konferencji madryckiej był fakt, że Arabowie i 

Izraelczycy usiedli razem do wspólnego stołu rokowań2. Madryt stworzył system 

dwustronnych spotkań, który stał się wzorcem dla późniejszych negocjacji3. 

 

 

4. Szczyt w Camp David 

 

Niebagatelne znaczenie dla procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie miał 

również tzw. proces z Oslo, podczas którego pojawił się nowy pośrednik – Norwegia. 

W latach 1992-1999 doszło do podpisania Deklaracji Zasad, porozumienia kairskiego 

z 4 maja 1994 r. czy też Memorandum z Wye River. Te kwestie nie będą jednak 

przedmiotem szczegółowej analizy w ramach niniejszego opracowania. Będzie nim 

natomiast szczyt, który odbył się w Camp David w lipcu 2000 r., poprzedzony 

memorandum z Szarm el-Szejk. Jego szczególne znaczenie wyraża się w tym, iż był 

on nadzieją na „historyczny kompromis”4 ze względu na jednoczesną obecność 

przywódców: Baraka i Arafata oraz przyjęcie roli mediatora przez ówczesnego 

prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. W początkowej fazie rozmów, 

zarówno prezydent Clinton, jak i zastępująca go w wyjątkowych sytuacjach 

Madeleine Albright, powstrzymywali się od proponowania stronom konkretnych 

rozwiązań. Strony negocjacji nie były jednak w stanie porozumieć się bez wyraźnej 

interwencji Stanów Zjednoczonych. Spornymi były przede wszystkim kwestie, nie 

znajdujące wyrazu we wcześniejszych porozumieniach, takie jak status Jerozolimy 

oraz przyszłość uchodźców palestyńskich5. Wobec takiego obrotu spraw, prezydent 

Clinton przedstawił dwie propozycje pokojowe. Pierwsza z nich zakładała zgodę 

Izraela na powrót do domów około 100 tys. uchodźców. Druga propozycja pokojowa 

                                                 
1 Nie bez znaczenie były też zmiany na scenie politycznej USA – w 1992 r. prezydentem został 
demokrata, Bill Clinton. W czasie swojej kampanii wyborczej wypowiadał się on wprost przeciwko 
utworzeniu niepodległego państwa palestyńskiego, a jako nowy prezydent aż do lutego 1993 r. 
pozostawił kwestie konfliktu bliskowschodniego na dalszym planie. 
2 E. Bentsur, The way to peace emerged at Madrid: a decade since the 1991 Madrid conference, 
http://www.jcpa.org/jl/vp472.htm (data dostępu: 08.07.2012 r.). 
3 J. Krauze, Op. cit. 
4 K. E. Schulze, Op. cit., s. 120. 
5 M. Golanowska, Od Oslo do Camp David. Przebieg izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego, 
http://hatikvah.uni.opole.pl/PL-Odoslo.htm (data dostępu: 10.07.2012 r.). 
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dotyczyła z kolei przyszłego statusu Jerozolimy, zakładając jej podział pomiędzy 

Izraelczyków i Palestyńczyków1. Obie propozycje zostały jednak dość kategorycznie 

odrzucone przez strony sporu: przewodniczący OWP obawiał się o los pozostałych 

uchodźców, a Arafat nie zgodził się na rozwiązanie, zgodnie z którym w rękach 

Izraela pozostałyby tereny Jerozolimy o największym znaczeniu historycznym i 

religijnym dla muzułmanów2. Wskazuje się, iż postawa Stanów Zjednoczonych i Billa 

Clintona spowodowała trudności Palestyńczyków z przyjęciem proponowanych 

rozwiązań. Ani Amerykanie, ani Izrael nie uważały bowiem wewnętrznych spraw 

palestyńskich za ważne i nie okazywały zrozumienia dla argumentów Arafata3. Szczyt 

w Camp David, pomimo wielkich oczekiwań, zakończył się fiaskiem zapowiadającym 

wybuch następnej fazy przemocy izraelsko-palestyńskiej – drugiej intifady. 

Prezydent Clinton nie zrezygnował jednak z wysiłków pokojowych, 

przedstawiając w Waszyngtonie kolejną propozycję pokojową. Pomimo iż niektóre 

punkty owej propozycji, przewidującej utworzenie państwa palestyńskiego na całym 

obszarze Strefy Gazy i na 95% Zachodniego Brzegu, zostały skrytykowane przez 

społeczeństwa izraelskie i palestyńskie, Barak i Arafat byli skłonni przyjąć je jako 

podstawę kolejnej rundy negocjacji. Jednak wraz z wygraną wyborów do parlamentu 

w Izraelu przez partię Likud i objęciem stanowiska premiera przez Ariela Sharona, 

nadzieje na kontynuację rozmów rozwiały się. Proces pokojowy zapoczątkowany w 

październiku 1991 r. na konferencji w Madrycie załamał się4. 

 

 

5. Konferencja w Annapolis 

 

Kolejnym wydarzeniem w procesie pokojowym, które zasługuje na szczególną 

uwagę była z pewnością konferencja w Annapolis. Stanowiła ona długo wyczekiwany 

moment w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Wobec wieloletniego marginalizowania 

konfliktu bliskowschodniego, ogłoszenie przez prezydenta Busha planu zwołania 

konferencji międzynarodowej otwierającej nową rundę negocjacji palestyńsko-

izraelskich oznaczało zwrot w amerykańskiej polityce na Bliskim Wschodzie5. Szczyt, 

                                                 
1 J. Zając, Op. cit., s. 95. 
2 Ibidem. 
3 K. E. Schulze, Op. cit., s. 121. 
4 J. Zając, Op. cit., s. 97. 
5 P. Sasnal, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec aktorów w konflikcie arabsko-izraelskim. Między 
Bushem a Obamą, „Materiały Studialne PISM”, nr 12, 2009, s. 12. 
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który miał miejsce 27 listopada 2007 r., zdołał połączyć ponad 40 państw w poparciu 

dla nowych negocjacji izraelsko-palestyńskich1. Zapoczątkowany proces pokojowy 

miał składać się z trzech ścieżek: rozmów zespołów negocjacyjnych, spotkań 

premiera Izraela Ehuda Olmerta i prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda 

Abbasa oraz raportów generała Jamesa Jonesa - powołanego przez Waszyngton 

specjalnego wysłannika ds. bezpieczeństwa2. Po negocjacjach trójstronnych z USA, 

Olmert i Abbas uzgodnili tekst wspólnego oświadczenia, które odczytał prezydent 

Bush na spotkaniu ogólnym. Strony, z pomocą Stanów Zjednoczonych, zobowiązały 

się prowadzić intensywne negocjacje, które miały doprowadzić do porozumienia 

pokojowego przed końcem 2008 roku3. Izrael i Autonomia zgodziły się „natychmiast 

rozpocząć bilateralne negocjacje w dobrej wierze w celu osiągnięcia traktatu 

pokojowego, rozwiązania wszystkich niezałatwionych kwestii, w tym wszystkich 

kwestii rdzeniowych bez wyjątków” oraz wcielić w życie swoje zobowiązania 

wynikające z „mapy drogowej” wydanej w 2003 roku przez Kwartet – ONZ, USA, 

Unii Europejską i Rosję4. Dalsze rozmowy dotyczyły przede wszystkim 

międzynarodowego poparcia dla procesu pokojowego, reform instytucjonalnych i 

budowania potencjału Autonomii Palestyńskiej oraz wielostronnego pokoju na 

Bliskim Wschodzie. Wskazuje się, iż konferencja pokojowa w Annapolis, gdzie 

Palestyńczycy i Izraelczycy mieli dokonać historycznego kroku podpisując pokój, nie 

przyniosła jednak praktycznie nic poza wspomnianą deklaracją kontynuacji rozmów i 

ich sfinalizowania5.  

Jeżeli chodzi o rolę Stanów Zjednoczonych na tym etapie procesu pokojowego, 

to wydaje się, iż od samego początku konferencji w Annapolis była ona nieadekwatna 

do potrzeb powodzenia negocjacji, mimo ustaleń, które zakładały intensywny i 

arbitralny udział strony amerykańskiej. Zadaniem USA nie była mediacja, lecz 

ułatwienie rozmów6. Administracji amerykańskiej nie udało się nakłonić Izraela do 

zaprzestania rozbudowy nowych osiedli izraelskich na Okupowanych Terytoriach 

Palestyńskich. Do fiaska zabiegów mediacyjnych USA przyczynił się także fakt, iż 

                                                 
1 Należy jednak podkreślić, że to głównie sojusznicy arabscy i europejscy naciskali na stronę 
amerykańską, by podjęła próbę złagodzenia konfliktu arabsko-izraelskiego i wewnątrzpalestyńskiego. 
2 N. Keehan, Izrael-Palestyna: proces pokojowy po Annapolis, 
http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,38,Izrael-
Palestyna_proces_pokojowy_po_Annapolis.html (data dostępu: 12.07.2012 r.). 
3 P. Sasnal, Konferencja w Annapolis, „Biuletyn” Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 
51, 2007, s. 1831. 
4 N. Keehan, Op. cit. 
5 M. Qandil, Miraże porozumienia i ucieczka od pokoju, „Le Monde Diplomatique”, nr 12, 2007. 
6 P. Sasnal, Polityka Stanów…., s. 13. 
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administracja nie wypracowała kompleksowej strategii kontaktów ze stronami i 

partnerami, którzy mogliby przyczynić się do sukcesu negocjacji palestyńsko-

izraelskich1. Po zakończeniu konferencji negocjacje zostały wznowione zbyt późno (w 

listopadzie 2007 r.). Natomiast już od połowy 2008 r. stało się jasne, że według 

najbardziej prawdopodobnego scenariusza negocjacje pokojowe zapoczątkowane 

przez konferencję w Annapolis nie przyniosą istotnych efektów – i tak też się stało. 

Porażkę procesu pokojowego złagodziła nieco wygrana w wyborach Baracka Obamy, 

dobrze przyjęta w kręgach rządowych na Bliskim Wschodzie. 

 

 

6. Podsumowanie 

 

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych celów Waszyngtonu jest 

szeroko pojęta stabilizacja Bliskiego Wschodu, a w szczególności pokojowe 

rozwiązanie konfliktu izraelsko-arabskiego2. W amerykańskiej polityce zagranicznej 

Bliski Wschód ma wysoki priorytet przede wszystkim ze względu na geostrategiczne 

położenie, zasoby energetyczne i finansowe, sojusz USA z Izraelem czy proliferację 

broni jądrowej3. Z kolei konflikt izraelsko-arabski stanowi ogniwo łączące większość z 

wymienionych powyżej priorytetów i interesy Stanów Zjednoczonych. Jest on 

priorytetowym problemem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa dla strategicznego 

sojusznika USA (Izraela) i skonfliktowanych z nim państw (Syrii i Libanu) oraz 

narodu palestyńskiego. Konflikt z Izraelem określa polityczną świadomość całego 

świata arabskiego, nie tylko państw bezpośrednio w niego zaangażowanych, ale także 

energetyczno-finansowe mocarstwa Zatoki Perskiej4. Ponadto dopóki konflikt 

arabsko-izraelski nie zostanie rozwiązany, dopóty będzie zachodzić sprzeczność 

między strategicznymi celami USA na Bliskim Wschodzie: gwarantowaniem 

bezpieczeństwa Izraela z jednej strony a interesami w państwach arabskich i 

muzułmańskich z drugiej.  

                                                 
1 Ibidem. 
2 P. Pacuła, Główne kierunki polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Cele strategiczne, 
narzędzia ich realizacji, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 5-6/2007, s. 41. 
3 P. Sasnal, Op. cit., s. 8-9. 
4 Ibidem, s. 9. 
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Obecnie szanse na uratowanie procesu pokojowego są oceniane sceptycznie. 

Dr Marwan Muasher1 w jednej z przeprowadzonych z nim rozmów stwierdził, iż 

proces pokojowy właściwie umarł, choć nie zakończyła się jeszcze walka o pokój. 

Największe nadzieje wciąż pokłada się jednak w zaangażowaniu Stanów 

Zjednoczonych. Dr Muasher podkreśla bowiem: „Uważam, że jedynym sposobem na 

pozytywne rozwiązanie byłoby zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, które 

wyszłyby z pakietem rozwiązań, które byłyby kombinacją parametrów Clintona i 

Arabskiej Inicjatywy Pokojowej”2. Działania USA pozostają więc wciąż niezwykle 

ważnym elementem procesu pokojowego w konflikcie izraelsko-palestyńskim. 

  

                                                 
1 Dr Marwan Muasher – jordański dyplomata i polityk, pierwszy ambasador Jordanii w Izraelu po 
podpisaniu układu pokojowego w 1994 r., następnie nominowany na ambasadora Jordanii w 
Waszyngtonie. W latach 2002-2004 minister spraw zagranicznych Jordanii. Obecnie ekspert ds. 
Bliskiego Wschodu w ośrodku badawczym Carnegie Endowment for International Peace w 
Waszyngtonie oraz jego wiceprezes. 
2 “Przespaliśmy złotą szansę na pokój” – rozmowa z dr Marwanem Muasherem, 
http://stosunki.pl/?q=content/%E2%80%9Cprzespali%C5%9Bmy-z%C5%82ot%C4%85-
szans%C4%99-na-pok%C3%B3j%E2%80%9D-rozmowa-z-dr-marwanem-muasherem (data dostępu: 
06.07.2012 r.).  
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Jakub Zwoliński1 

Plan Szarona: Fundament pokoju czy niewykorzystana szansa? 

 

 

1. Wstęp 

 

Konflikt Izraelczyków z Palestyńczykami rozgorzał ponad 60 lat temu. W 1948 

roku państwo Izrael po tysiącleciu nieistnienia odzyskało niepodległość, czyniąc 

zadość nadziejom diaspory żydowskiej na całym świecie. Podwaliny pod istnienie 

państwa żydowskiego położyło wielu wybitnych polityków, począwszy od Dawida 

Ben-Guriona, poprzez Menahema Begina po Goldę Meir. Wybitnie niekorzystne 

położenie geograficzne, w otoczeniu wrogich Izraelowi krajów arabskich, 

spowodowało, iż nowo powstałe państwo musiało od zarania walczyć o własny byt.   

 Dodatkowym utrudnieniem w polityce Tel-Awiwu stał się fakt koegzystencji  

z arabskim narodem Palestyńczyków, którzy z miejsca zyskali poparcie Jordanii, 

Egiptu i Syrii. W dużej mierze fakt ten spowodowali Brytyjczycy poprzez wytyczenie 

granicy niezgodnie z panującymi stosunkami społecznymi. Izrael potraktował 

Palestyńczyków wrogo, widząc w nich z jednej strony zaborcę najświętszych 

narodowych ziem, z drugiej – żarliwego sprzymierzeńca Arabów wraz z nimi 

odmawiającego nowemu państwu prawa do istnienia. 

 Z biegiem czasu stosunki izraelsko-arabskie normalizowały się, relacje  

izraelsko-egipskie można określić jako przyjazne, stosunki z Jordanią i Syrią wyzbyte 

są elementów wzajemnej nienawiści, do czego w dużym stopniu przyczynił się koniec 

zimnej wojny. Problemem pozostały relacje z Palestyńczykami, które uległy 

poważnemu umiędzynarodowieniu na początku lat dziewięćdziesiątych na fali 

,,jesieni narodów”. 

 Rozważenie racji Palestyńczyków, opowiadających się za niepodległością oraz 

Izraelczyków, twierdzących, że godzi ona w ich bezpieczeństwo, przekracza ramy 

niniejszego artykułu. Autor chce jedynie podkreślić pewne etapy, prowadzące do 

powstania obecnej sytuacji i postarać się uwidocznić ich wpływ na proces pokojowy 

                                                 
1 Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 
2010 r. członek Studenckiego Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego, działającego 
na wyżej wymienionym wydziale. W roku 2011 przez pół roku zasiadał w zarządzie tego koła. 
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na Bliskim Wschodzie. Osią tych rozważań będzie Plan Pokojowy ogłoszony w 2003 

roku przez ówczesnego premiera Izraela - Ariela Szarona. 

 

 

2. Historia obecności Ariela Szarona w polityce izraelskiej1 

 

 Ariel Szaron po raz kolejny został szefem rządu izraelskiego w lutym 2003 

roku. Blok partii prawicowych, któremu liderował, uzyskał 69 mandatów w 120-

osobowym Knesecie2. Rząd został zaprzysiężony w tym samym miesiącu. Teka 

premiera z pewnością stała się ukoronowaniem długoletniej służby, którą pełnił dla 

państwa izraelskiego praktycznie od momentu jego powstania, gdyż już jako 

dwudziestolatek walczył w 1948 roku po stronie Izraela przeciw niechętnym mu 

państwom arabskim, pełniąc rolę dowódcy plutonu. Dał się przy tym poznać jako 

ofensywny dowódca, wybiegający daleko poza rozkazy przełożonych, co często 

kończyło się znaczną liczbą poległych żołnierzy. Na jego styl prowadzenia działań 

wojennych dowództwo patrzyło jednak przez palce, ponieważ brawurze Szarona 

towarzyszyła szybkość i skuteczność wykonywanych działań.     

Miarą uznania, jakim cieszył się wśród zwierzchników stało się powierzenie 

mu naczelnego dowództwa w „wojnie sześciodniowej”. W jej wyniku Arabowie zostali 

upokorzeni utratą Zachodniego Brzegu Jordanu, jak również syryjskich wzgórz 

Golan. Szaron z kolei odniósł kolejny sukces, co zaowocowało powołaniem go na 

stanowisko szefa Sztabu Generalnego. 

 Po opuszczeniu armii zadebiutował na scenie politycznej, będąc posłem 

prawicowej partii Likud, a w roku 1977 wszedł w skład rządu3. Mimo tego, iż będąc 

dowódcą, odgrywał istotną rolę w działaniach wojennych, nie kwestionował 

postanowień układu z Camp David. Od tego czasu kilka razy piastował stanowisko 

ministra (przy czym jako minister obrony poparł ataki izraelskie na Liban). W 1999 

roku został liderem Likudu, po czym w 2001 po raz pierwszy objął stanowisko 

premiera, po tym jak lider Partii Pracy Ehud Barak nie zmniejszył napięcia w 

stosunkach izraelsko- palestyńskich4. Szaron stworzył gabinet jedności narodowej, 

wprowadzając do niego Ehuda Baraka. Odnośnie konfliktu palestyńskiego 
                                                 
1 Więcej na ten temat:  M. Bell, Ariel Szaron, ,,International Journal”, vol. 2, issue 1, 2004-2005, pp. 
247-254.  
2 Ibidem, s.247. 
3 Ibidem, s.251. 
4 Ibidem, s.252. 
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zapowiedział poparcie osadnictwa izraelskiego na terytoriach palestyńskich, 

jednocześnie liberalizując stanowisko w sprawie Jerozolimy. Rząd upadł jednak po 19 

miesiącach. 

 

 

3. Tło polityczno-gospodarcze1 

 

 Na skutek działań wojennych prowadzonych na początku bieżącego stulecia 

gospodarka Izraela znalazła się w trudnej sytuacji. Trudności spotęgował kryzys 

gospodarczy z lat 2001- 2002. Produkcja dóbr wytwarzanych w oparciu o przemysł 

wysokich technologii zanotowała spadek o około 11,5 miliarda dolarów w ciągu 3 lat. 

Indeks realnego PKB obniżył się  o mniej więcej 1 punkt procentowy2. Spowodowane 

Intifadą straty w ludziach sięgnęły zaś w tym samym czasie około 900 zabitych i 

6000 rannych3. Sytuacji nie poprawiło 10 miliardów dolarów pakietu pomocowego 

otrzymanego od USA. Gospodarka nadal cierpiała z powodu odpływu kapitału 

zagranicznego oraz zapaści przemysłu turystycznego. 

 Aby uspokoić nastroje społeczne premier zadeklarował chęć przywrócenia 

pokoju w oparciu o koncepcję ,,mapy drogowej”, zaproponowaną przez prezydenta 

Busha. Zaznaczył jednak, że potrzebny jest do tego przewidywalny partner po stronie 

Palestyńczyków4. Za przejawy współpracy uznał on dążenie do zlikwidowania 

zagrożenia terrorystycznego ze strony mieszkańców Autonomii. W przypadku braku 

powodzenia zagroził on podjęciem działań, mających oddzielić tereny Izraela od 

Autonomii. Kiedy sytuacja w regionie nie przynosiła zadowalających rezultatów, 

rozpoczęto budowę muru, który fizycznie oddzielał zwaśnione tereny. Podejmując 

taką decyzję Szaron brał pod uwagę jej popularność wśród społeczeństwa oraz 

czynnik demograficzny, który wykazywał postępujący ubytek ludności izraelskiej 

zarówno na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, jak i na obszarach położonych przed 

granicą z 1967r. 

Konkretyzacją zapewnień premiera stało się spotkanie Szaron-Bush, które 

odbyło się 14 kwietnia 2004 roku, zaś w Izraelu plan zaprezentowano już  

                                                 
1 Zob. K. Bojko, Izrael, Palestyna, plan Szarona., „Sprawy Międzynarodowe”,  nr 4, 2005, s.  60-78. 
2 Ibidem, s. 60. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, s. 63. 
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w grudniu 2003 roku1. Szybko stał się on obiektem sporu, mimo formalnego poparcia 

go przez wszystkie liczące się ugrupowania. Zwłaszcza sytuacja w Likudzie była 

daleka od optymistycznej, przy czym premierowi zarzucano nawet zdradę idei partii. 

Ostatecznie zgodę na realizację planu uzależniono od poparcia Stanów 

Zjednoczonych. 

 Administracja amerykańska postanowiła bowiem wcześniej wpłynąć na 

możliwość zawarcia procesu pokojowego. W czerwcu 2002 roku prezydent Bush 

zaprezentował tak zwaną ,,mapę drogową”, mającą doprowadzić do utworzenia 

państwa palestyńskiego bez konfliktu z Izraelem. Warunkiem wstępnym było 

jednakże odsunięcie od władzy Arafata, ponieważ w opinii Amerykanów był on zbyt 

opieszały w zwalczaniu terrorystów, a przez to niewiarygodny dla firmowania swoim 

nazwiskiem negocjacji pokojowych. 19 marca 2003 roku premierem Autonomii 

Palestyńskiej został Mahmud Abbas. 

W następstwie zmiany władzy, Waszyngton przedstawił 30 kwietnia szczegóły 

planu. Jego realizacja miała zostać rozbita na trzy fazy w przeciągu 2 lat. Faza 

pierwsza polegała na zaprzestaniu przemocy przez obie strony, demokratyzacji 

palestyńskich struktur władzy oraz ewakuowaniu osiedli żydowskich z terenu 

Autonomii. Faza druga opierała się na ustaleniu granic państwa palestyńskiego. Faza 

trzecia sprowadzała się do ustalenia ostatecznego terytorium państwa palestyńskiego, 

jak również zawarcia układu pokojowego między Izraelem  a państwami arabskimi. 

W maju 2003 roku doszło do spotkania Szarona i Mahmuda Abbasa. 25 maja 

rząd Szarona poparł ,,mapę drogową”, obwarowując ją jednakże szeregiem 

zastrzeżeń. Pod koniec czerwca rząd izraelski rozpoczął realizację postanowień 

,,mapy”, poprzez wycofywanie żołnierzy z terytorium strefy.  

Z kolei Hamas i Islamski Jihad obiecały podjęcie współpracy z Fatahem oraz 

trzymiesięczne zawieszenie broni. Tego postanowienia nie udało się jednak wypełnić.  

W czerwcu ulice po obu stronach granicy znowu spłynęły krwią. 

Poparcie dla Planu w Knesecie uzyskano 15 kwietnia 2004 roku, kiedy premier 

odwiedził Waszyngton. Ostatecznie Plan zakładał ewakuację osadnictwa żydowskiego 

ze Strefy Gazy i osiedli żydowskich położonych na zachodnim brzegu oraz 

pozostawienie części Jerozolimy Wschodniej, skuteczniejsze zwalczanie ataków 

                                                 
1Ibidem, s. 65. 
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terrorystycznych, przeprowadzenie korekt granicznych na Zachodnim Brzegu, a także 

budowę muru oddzielającego tereny izraelskie od palestyńskich1. 

 Budowa muru nie wzbudziła sympatii społeczności międzynarodowej. Mimo 

że dla Izraela sporne tereny były kolebką jego państwowości, a posiadanie ich 

uważano szczególnie na prawicy za gwarancję bezpieczeństwa, Palestyńczycy 

zdecydowali się na zakwestionowanie legalności budowy przed Międzynarodowym 

Trybunałem Sprawiedliwości (dalej: MTS) . Trybunał orzekł w lipcu 2004 roku, że 

budowa muru jest nielegalna i nakazał jego rozbiórkę. Amerykanie nie byli 

zadowoleni z postępowania przed MTS, mimo iż wyrazili poparcie dla inicjatywy 

premiera. Gwoli sprawiedliwości należy jednak odnotować, iż budowa muru 

spowodowała znaczny spadek aktywności terrorystów na terenie Strefy Gazy. 

 Odzwierciedleniem stosunku społeczności międzynarodowej do tego 

przedsięwzięcia stała się rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, powzięta 20 lipca 

2004 roku. Została ona jednak zignorowana przez Izrael. 

 

 

4. Stosunek społeczności międzynarodowej do konfliktu bliskowschodniego 

 

 Jako że strona izraelska odmówiła jakichkolwiek negocjacji na temat 

utworzenia państwa palestyńskiego, Palestyńczycy zaczęli walczyć o uznanie ich 

państwa poprzez wydanie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego. Działania te przyniosły 

pozytywny rezultat, Palestyna została także przyjęta w poczet członków UNESCO. Nie 

doprowadziło to jednak do przyjęcia kraju do grona państw - członków ONZ. Warto 

tu jednak nadmienić, iż Organizacja Wyzwolenia Palestyny ma od 1975 roku status 

obserwatora przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. OWP charakteryzuje się 

radykalizmem, brakiem uznania Izraela, jak również szeroko zakrojonymi żądaniami 

terytorialnymi. Prezydent Autonomii Mahmud Abbas wybrany w wyborach 

powszechnych w 2005 roku, domaga się powstania państwa izraelskiego w 

pierwotnych granicach zakreślonych w porozumieniu ONZ, zawartym w 1947 r. 

Naturalne granice oznaczają w tym pojęciu wyrugowanie osadnictwa żydowskiego z 

terytoriów palestyńskich. 

 W tym miejscu Autor dochodzi jednak do kwestii omówionej w poprzedniej 

części. Żaden izraelski polityk nie zgodzi się na oddanie najmniejszego skrawka 

                                                 
1 Ibidem, s.66. 



Izrael z perspektywy prawnoczłowieczej i prawnomiędzynarodowej 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

41 

 

terytorium, ponieważ naraża się tym samym na utratę władzy. Należy zauważyć, że w 

Knesecie występuje znaczne rozdrobnienie partyjne. Partie głównego nurtu 

utrzymują wewnętrzną jednolitość, pomimo istnienia w nich wielu skrzydeł. W skład 

rządu często wchodzą jednak drobne, radykalne ugrupowania. Utrata ich poparcia, 

oznaczałaby brak większości parlamentarnej, niezbędnej do skutecznego 

funkcjonowania rządu. Taka sytuacja powoduje ciągłe obawy przed możliwym 

kryzysem politycznym. W tych warunkach pole manewru jest bardzo ograniczone. 

 Przymusowa akcja osadnicza, suflowana przez prawicowych członków sceny 

politycznej, spotyka się ze sprzeciwem społeczności międzynarodowej i obawami 

strony palestyńskiej. W ciągu 7 lat zbudowano 461 osiedli i 121 innego rodzaju 

placówek. Dało to w sumie liczbę 462 tysięcy osadników żydowskich na Zachodnim 

Brzegu, których liczba przyrasta rocznie o ok. 6%1. Osadnicy nie uznają państwa 

palestyńskiego i bardzo często prowokują, bądź sami padają ofiarami przemocy. W 

oczach Palestyńczyków są oni okupantami, co rodzi problem, który mógłby stać się 

istotny w razie uznania państwa przez ONZ. Uznanie z kolei spowodowałoby groźbę 

odwetu ze strony Palestyńczyków. Społeczność międzynarodowa twierdzi również, iż 

Izrael poprzez umieszczanie osadników złamał ustalenia ze szczytu pokojowego w 

Oslo w 1993 r., ponieważ nie dopuszczał on działań jednostronnych którejkolwiek ze 

stron konfliktu2. 

 W czasie gdy Izrael tracił siły w wewnętrznych sporach, Palestyńczycy zrobili 

wiele, by zdobyć sympatię społeczności międzynarodowej. Autonomia Palestyńska 

stworzona w 1994 r. działała na tyle prężnie, że podczas spotkania w 2005 r. 

wszystkie główne instytucje pomocowe (wliczając w to Bank Światowy  

i Międzynarodowy Fundusz Walutowy), zgodziły się z faktem, iż Palestyna 

funkcjonuje jak normalne państwo3. Co więcej, 120 państw zadeklarowało gotowość 

uznania państwa palestyńskiego w kontaktach dwustronnych4. Jednak nawet 

sukcesywne przejście rezolucji w Zgromadzeniu Ogólnym jest tylko posunięciem 

prestiżowym, ponieważ o włączeniu w poczet państw-członków decyduje Rada 

Bezpieczeństwa, która nie podejmie decyzji ze względu na weto USA. 

 

 
                                                 
1   P Sasnal,  Palestyna gra va banque ,  www. polityka.pl/swiat/analizy/1519394,1,palestyna-liczy-na-
uznanie.read” (data dostępu: 9.07.2013).   
2 Ibidem.   
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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5. Podziały polityczne w Autonomii Palestyńskiej i ich wpływ na proces pokojowy 

 

W 2006 roku w wyborach parlamentarnych w Autonomii Palestyńskiej 

zwyciężyło ugrupowanie Hamas, uznane przez państwa zachodnie za organizację 

terrorystyczną1. W rezultacie Izrael przerwał negocjacje pokojowe, co spowodowało 

osamotnienie Autonomii oraz pogłębiło kryzys gospodarczy. Dodatkowym balastem 

okazało się polityczne rozbicie Autonomii na Hamas i popierany przez Zachód Fatach 

- ugrupowanie odcinające się od metod terrorystycznych i poszukujące metod na 

trwałą współpracę z Izraelem w celu rozwiązania konfliktu. 

Ubóstwo mieszkańców, połączone z izolacją Autonomii, zaowocowało 

masowym popieraniem radykałów przez ludność palestyńską. W rezultacie 12 

czerwca 2007 roku Fatah został wyrugowany ze Strefy Gazy, co spowodowało 

rozwiązanie rządu jedności narodowej. W wyniku następujących po tym walk 

frakcyjnych, zginęło ponad 100 osób oraz wprowadzono stan wyjątkowy. Izrael 

nałożył embargo na strefę, a to z kolei spowodowało upadek gospodarczy regionu. 

 W rezolucji nr 1860 ze stycznia 2009 roku, Rada Bezpieczeństwa wezwała 

państwa członkowskie ONZ do wywarcia na Izrael presji odnośnie otwarcia granic 

Strefy Gazy. Dopiero atak na ,,flotyllę wolności”, spowodował krytykę działań 

izraelskich. Stało się tak, ponieważ upadek Hamasu był zbieżny z dążeniami Unii 

Europejskiej i USA do normalizacji stosunków z Autonomią. Należy jednak 

nadmienić, iż Unia okazała się być mniej powściągliwa od Amerykanów, wielokrotnie 

wzywając Izrael do otwarcia przejść granicznych. W rezultacie rząd izraelski złagodził 

restrykcje obejmujące przepływ towarów i osób na teren Autonomii.  

 Reakcją militarną na wybory w Enklawie ze strony Izraela stała się operacja 

,,Płynny Ołów”, która miała na celu osłabienie Hamasu2. Izraelczycy sądzili, że 

umożliwi ona prezydentowi Obamie głębsze zaangażowanie się w proces pokojowy, 

możliwe dzięki osłabieniu radykałów. Działania te okazały się nieskuteczne, ponieważ 

Hamas cieszył się sporym poparciem Palestyńczyków, co więcej żaden z głównych 

Arbitrów w konflikcie nie mógł prowadzić rozmów, gdyż UE i USA uznały Hamas za 

organizację terrorystyczną. Izraelska ofensywa spowodowała zamrożenie kontaktów 

izraelsko-palestyńskich na kilka lat. 

                                                 
1   J. Bury, Wybory w Autonomii Palestyńskiej- implikacje międzynarodowe, „Biuletyn PISM”, nr 
9(349),  2006, s. 1. 
2 P. Sasnal,  Izraelska ofensywa w Strefie Gazy, kontekst międzynarodowy, „Biuletyn PISM”,  nr 
3(535), 2009, s. 1. 
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6. Perspektywy rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie i wnioski końcowe 

 

Arabska wiosna spowodowała istotne przemodelowanie stosunków między 

organizacjami palestyńskimi a rządem izraelskim. Hamas podjął bowiem wysiłki na 

rzecz utworzenia rządu jedności narodowej wraz z  umiarkowaną partią Fatah1. 

Jednocześnie islamski Jihad zainicjował rozmowy zjednoczeniowe. Jego 

przedstawiciele deklarują chęć skupienia się na działalności politycznej w miejsce 

aktów terroru, jak również zachęcanie społeczeństwa do aktów biernego oporu 

przeciw Izraelowi. Jerozolima obawiała się także zburzenia przyjaznych stosunków z 

Egiptem, ponieważ Bractwo Muzułmańskie, które objęło władzę, okazało się być 

nastawione proarabsko i antyizraelsko.  

Uwagę świata przykuwała kwestia dalszego obowiązywania układu z Camp 

David. Istniały obawy, że Bractwo w przypływie radykalizmu może wypowiedzieć 

traktat, co mogłoby zmienić układ sił w regionie na niekorzyść Izraela (zwłaszcza 

poprzez możliwość dostarczania broni palestyńskim radykałom). Przywódca armii 

egipskiej zadzwonił jednak wkrótce do premiera Netanjahu, aby przekonać go, że 

stosunki izraelsko-egipskie nie są zagrożone, a układ pokojowy nie zostanie 

wypowiedziany. 

 Być może te wydarzenia dały asumpt do ocieplenia relacji izraelsko-

palestyńskich. W kwietniu 2012 roku premier Izraela spotkał się z Mahmudem 

Abbasem, deklarując wolę zawarcia i utrzymania pokoju. Strona palestyńska 

uzależnia wznowienie negocjacji pokojowych od warunków wstępnych, takich jak 

zwolnienie więźniów politycznych, odbywających wyroki w izraelskich więzieniach, 

rozbiórka muru oddzielającego Izrael od terytoriów palestyńskich, zaprzestanie 

budowy osiedli żydowskich na terenach spornych oraz zaaprobowanie przez Izrael 

projektu powstania dwóch oddzielnych państw. Rząd izraelski optuje zaś za 

negocjacjami bez żadnych warunków wstępnych. Jednocześnie sprzeciwia się 

jakimkolwiek posunięciom mediacyjnym ze strony państw i organizacji, nie będących 

stronami konfliktu. Uważając konflikt za wewnętrzną sprawę izraelsko-żydowską, 

ryzykuje się powstanie impasu w negocjacjach oraz zahamowanie postępu w procesie 

                                                 
1  K. Rękawek,  Bliskowschodnie organizacje terrorystyczne a zmiany polityczne na Bliskim 
Wschodzie,  „Biuletyn PISM”,  nr 15(800), 2012, s.2. 
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pokojowym poprzez brak elastyczności własnych postulatów, co z kolei wzmacnia 

pozycje radykalne po obu stronach konfliktu.  

W tym kontekście Planu Szarona nie można nazwać inaczej niż 

niewykorzystaną szansą na pokój. Społeczeństwo izraelskie nie wydaje się jeszcze być 

gotowe na zaakceptowanie niepodległego państwa palestyńskiego. Plan stał się 

jedynie odzwierciedleniem jego obaw, które zasadzają się na poczuciu życia w 

oblężonej twierdzy i konieczności strzeżenia granic w strachu przed palestyńską 

nienawiścią. Radykalizm Palestyńczyków jest widoczny - nie wiadomo jednak czy 

tendencje konfrontacyjne nie zostaną osłabione poprzez współpracę Hamasu z 

islamskim Jihadem. Można postawić tezę, że dopóki w izraelskiej polityce nie nastąpi 

zmiana pokoleniowa, w wyniku której dojdzie do głosu pokolenie nieukształtowane w 

duchu powojennej ,,walki o niepodległość,” dopóty konflikt izraelsko-palestyński 

trwał będzie nadal.  

Z drugiej strony Palestyńczycy muszą zrozumieć, iż nadzieja na pokój zależy w 

dużej mierze tylko od nich samych. Pozostaje mieć nadzieję, iż w miarę upływu czasu 

ugrupowania radykalne bądź stracą na popularności, bądź też przestawią się na 

działalność stricte polityczną. Na pewno nie ułatwiają tego zadania akty terroru 

wobec ludności cywilnej, jak również zabójstwa izraelskich ministrów. 

Ostatnią kwestią wartą rozważenia są sprawy gospodarcze Autonomii, gdyż 

nędza jest głównym czynnikiem popychającym młodych ludzi do wstępowania do 

ugrupowań terrorystycznych. W tym kontekście należy surowo piętnować wszelkie 

przejawy ograniczania dostarczania surowców i produktów do Strefy, gdyż utrwala to 

jej zastój gospodarczy. Należy też pilnować władz Izraela, aby monitorowały stan 

infrastruktury sanitarnej zainstalowanej w autonomii oraz nie utrudniały wstępu 

konwojom, dostarczającym pomoc humanitarną.    
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Daniel Setcki1 

Wojna sześciodniowa – przyczyny, przebieg, reakcja społeczności 

międzynarodowej i konsekwencje 

 

 

Wojna sześciodniowa, która rozpoczęła się o świcie 5 czerwca 1967 r., to trzeci 

- po wojnie „o niepodległość” toczonej w latach 1948-49 oraz kryzysie sueskim 1956 r. 

- poważny konflikt izraelsko-arabski. W niniejszej pracy opracowane są przyczyny 

wojny, przebieg, konsekwencje, a także stosunek do niej społeczności 

międzynarodowej. Zdaniem autora najbardziej istotną część tej pracy stanowią skutki 

czerwcowego konfliktu. To właśnie jego konsekwencje, szczególnie te długofalowe, 

wywarły największy wpływ na rozwój wydarzeń społecznych, ekonomicznych oraz 

politycznych, jakie miały miejsce na Bliskim Wschodzie na długo po jego 

zakończeniu. 

 

 

1. Przyczyny 

 

Źródeł wojny sześciodniowej należy upatrywać – podobnie jak wszystkich 

innych konfliktów pomiędzy Izraelem a ościennymi państwami arabskimi – przede 

wszystkim w samym istnieniu państwa żydowskiego. Ponadto na Bliskim Wschodzie 

od początku lat 60-tych XX w. sytuacja była napięta2. Szczególnie liczne, drobne 

potyczki miały miejsce na granicy izraelsko-syryjskiej. Do podobnych starć 

dochodziłoby zapewne także na granicy państwa izraelskiego i Egiptu, gdyby nie fakt, 

że obie strony oddzielone były międzynarodowymi siłami UNEF, które stacjonowały 

w tym regionie po kryzysie sueskim. 

Na nagłe pogorszenie stosunków międzynarodowych w regionie miała wpływ 

informacja wywiadu ZSRR o koncentracji sił zbrojnych Izraela na granicy z Syrią, 

przekazana prezydentowi Egiptu – Dżamalowi Abn an-Nasadowi. Później okazało 

się, iż informacja była fałszywa. Do dzisiaj spekuluje się, czy faktyczny dyktator 

wiedział, iż ta informacja jest nieprawdziwa, czy dał wprowadzić się w błąd. Za 

                                                 
1 Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
2 J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Warszawa-Wrocław 2010, s. 220. 
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pierwszą opcją przemawiałaby na pewno zła sytuacja ekonomiczna państwa 

spowodowana konsekwencjami socjalistycznej polityki gospodarczej. Polityka ta 

związana była z naseryzmem, kreatorem którego był prezydent Egiptu. Potencjalny 

konflikt zbrojny z Izraelem mógłby odwrócić uwagę opinii publicznej. Zapewne 

jednak nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę1.  

Od momentu przekazania przez wywiad radziecki fałszywej informacji - 13 

maja 1967 r., doszło do gwałtownej reakcji ze strony Egiptu. 14 maja została 

zarządzona mobilizacja w państwie nad Nilem, a dwa dni później zażądano wycofania 

międzynarodowych wojsk UNEF, które stacjonowały na Półwyspie Synaj. Już 18 maja 

groźby te zostały spełnione. Fakt ten wykazał bezsilność i brak woli ze strony 

społeczności międzynarodowej na podjęcie działań, mających na celu zapobieżenie 

eskalacji konfliktu. Parę dni później, 23 maja, wojska egipskie zablokowały Cieśninę 

Tirańską. Operacja ta miała uniemożliwić izraelskiej flocie, a także statkom płynącym 

do jedynego izraelskiego portu w zatoce Aqaba-Eliat, swobodną żeglugę i handel. Tel-

Aviv uznał te działania za akt agresji oraz pogwałcenie międzynarodowego prawa 

publicznego.  

Końcowe dni maja przyniosły mobilizację w Izraelu, a także kolejne groźby 

Egiptu pod adresem państwa żydowskiego. 30 maja podpisany został układ obronny 

pomiędzy Królestwem Jordanii a Egiptem.  

Pomimo działań dyplomatycznych nie udało się załagodzić napiętej sytuacji na 

Bliskim Wschodzie.  Wybuch wojny stawał się nieunikniony. Pytanie brzmiało już nie 

„czy”, lecz „kiedy” się ona rozpocznie.  

 

 

2. Przebieg 

 

O świcie 5 czerwca wojska egipskie z terytorium Strefy Gazy dokonały ostrzału 

artyleryjskiego na przygraniczne osiedla żydowskie. To wydarzenie Izrael 

zinterpretował jako przejaw militarnej agresji oraz faktyczny casus belli i rozpoczął 

prewencyjny atak2.  

                                                 
1 F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009, s. 195. 
2 J. Zdanowski Jerzy, Op. cit., s. 220. 
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W czasie konfliktu Izrael zgromadził ponad 250 tys. żołnierzy, 200 samolotów, 

1,3 tys. czołgów oraz 960 dział1. Dla porównania państwa arabskie posiadały 

odpowiednio 310 tys., 780, 1,6 tys., 1,7 tys. Co prawda optyczna przewaga była po 

stronie muzułmańskiej, jednak dla sztuki wojskowej w tych czasach najważniejsze nie 

były liczby, lecz jakość uzbrojenia i przygotowanie taktyczne2. 

Wojska izraelskie, które były zawsze pod kontrolą cywilną3, ruszyły do, 

uprzednio znakomicie przygotowanej, akcji ofensywnej. Armie egipskie, jordańskie 

oraz syryjskie zostały całkowicie zaskoczone tym posunięciem ze strony Izraela. Siły 

Obronne Izraela, bo taka jest oficjalna nazwa armii tego państwa, bardzo szybko 

opanowały kluczowe pozycje geostrategiczne. Do 10 czerwca zajęte zostały obszary: 

Wschodniej Jerozolimy, Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu Jordanu, Półwyspu Synaj 

oraz po niezwykle krwawych walkach Wzgórz Golan. Należy podkreślić, że głównym 

czynnikiem, który przyczynił się do błyskawicznego zwycięstwa Izraela była niemal 

całkowita eliminacja lotnictwa nieprzyjaciela oraz jego urządzeń obrony 

przeciwlotniczej. To właśnie oddziały lotnicze odgrywały w połowie XX w. kluczową 

rolę we wszystkich operacjach militarnych. Warto dodać, że strącenie samolotu z 

głównodowodzącym wojsk egipskich, a także chaos organizacyjny i informacyjny 

wśród decydentów państw arabskich przyczyniły się do zdecydowanego zwycięstwa 

Izraela. 

 

 

3. Reakcja społeczności międzynarodowej 

 

Od początku trwania konfliktu stosunek społeczności międzynarodowej do 

walczących stron był mocno spolaryzowany. Działania krajów arabskich były 

popierane przez Związek Radziecki oraz zależne państwa Układu Warszawskiego (w 

tym także przez Polską Rzeczpospolitą Ludową). Egipt, Syria, a także inne państwa 

arabskie zbroiły się, kupując wiele gatunków broni i innego wyposażenia wojskowego 

od państw bloku sowieckiego. Ponadto działania Egiptu, Jordanii, Syrii i Iraku, czyli 

czterech państw biorących czynny udział w wojnie sześciodniowej, poparte zostały 

przez część pozostałych państw islamskich (m.in. Pakistan, Algieria, Maroko), które 

jednak nie uczestniczyły aktywnie w działaniach militarnych.  

                                                 
1 K. Pollack, Arabs at War: Military Effectiveness, 1948-1991, Nebraska, 2004, s. 61. 
2 Ibidem, s. 59. 
3 F. Halliday Fred, Op.cit., s. 197. 
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Izrael mógł liczyć na poparcie Stanów Zjednoczonych – największego 

mocarstwa ówczesnego świata oraz szeroko rozumianej zachodniej opinii publicznej1. 

W czasie trwania konfliktu Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych wystosowała do walczących stron apel wzywający do zakończenia 

działań zbrojnych. ONZ, ciesząca się wielkim szacunkiem, nie była jednak w stanie 

zweryfikować podejmowanych przez nią decyzji dotyczących ich adresatów. Na 

zakończenie konfliktu izraelsko-arabskiego w 1967 r. decydujący wpływ miały 

zarówno groźba militarnej interwencji ZSRR z jednej strony, jak i silny nacisk władz 

USA na rząd izraelski z drugiej. Wojna sześciodniowa zakończyła się 10 czerwca               

1967 r. rozejmem Izraela z Syrią, a zawieszenie działań wojennych z Egiptem i 

Jordanią podpisano dwa dni wcześniej. 

 

  

4. Konsekwencje 

 

 Wojna sześciodniowa, mimo iż była konfliktem bardzo krótkim, to jej 

konsekwencje były niezwykle poważne: chodzi tu zarówno skutki krótkookresowe, 

jak i długofalowe, czyli te, które odegrały istotną rolę w dalszym kształtowaniu się 

stosunków dyplomatycznych na terenie Bliskiego Wschodu.  

 Do konsekwencji tejże wojny należy na pewno zaliczyć nabytki terytorialne. 

Poniższa mapa pokazuje te zmiany. Egipt utracił na rzecz Izraela Strefę Gazy (Gaza) 

oraz Półwysep Synaj (Sinai Peninsula). Jordania – Wschodnią Jerozolimę oraz 

Zachodni Brzeg Jordanu (Judea i Samaria). Syria natomiast straciła, niezwykle 

ważne z punktu widzenia strategicznego, Wzgórza Golan (Golan Hights). 

                                                 
1 Ibidem, s. 134. 
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www.enduringsense.com/wp-content/uploads/2011/05/borders.jpg (data dostępu: 10.11.2012) 

 

 Półwysep Synaj powrócił we władanie państwa egipskiego w latach 70-tych XX 

w. Jednak pozostałe tereny przejęte po wojnie sześciodniowej do dziś pozostają pod 

kontrolą Izraela. Oczywiście należy podkreślić odmienny status prawny oraz 

stosunek polityczny Izraela do poszczególnych terenów.  

 Zajęcie Zachodniego Brzegu było korzystne dla gospodarczych działań Izraela, 

z uwagi na nowe zasoby taniej siły roboczej, a także przejęcie kontroli nad niezwykle 

cennym w tym rejonie świata zasobem – wodą. Jedynym rezerwuarem słodkiej wody 

na tych obszarach jest bowiem jezioro Genezaret, od którego odepchnięta została 

Syria (okupacja Wzgórz Golan). Jest to główny powód braku porozumienia do dnia 

dzisiejszego na linii Damaszek-Jerozolima. 

 Pisząc o konsekwencjach bliskowschodniej wojny sześciodniowej, nie można 

zapomnieć o wydanej 22 listopada 1967 r. rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 

242. Jej potoczna nazwa to „Ziemia za pokój”. Nie wchodząc w szczegóły, była ona 

podstawą do wszelkich późniejszych negocjacji pokojowych między Izraelem a 

sąsiednimi państwami. Ponadto zakładała wycofanie się Izraela z części 
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okupowanych po 1967 r. obszarów, w zamian za zakończenie stanu wojny oraz 

uznanie przez państwa arabskie istnienia Izraela1. Niestety, założenia tej koncepcji 

były torpedowane przez obie strony konfliktu2. 

 Inną, długofalową konsekwencją tegoż konfliktu stało się przewartościowanie 

celów dyplomatycznych państw arabskich. O ile do 1967 r. głównym założeniem 

polityki zagranicznej krajów muzułmańskich było wymazanie z mapy Bliskiego 

Wschodu państwa izraelskiego, o tyle po 1967 r. priorytetem stała się chęć odzyskania 

utraconych na rzecz Izraela terytoriów. Państwa arabskie zaczęły zdawać sobie 

sprawę, że jedynym realnym, możliwym do zrealizowania postulatem jest odzyskanie 

tych ziem, które zostały uprzednio utracone. Siła militarna Izraela była 

niekwestionowana i żadna koalicja ościennych państw islamskich nie była w stanie 

jej pokonać. Stopniowa, chociaż powolna zmiana stosunku państw arabskich do 

Izraela, to jedno z następstw wojny sześciodniowej. Konflikt ten był jednym z 

czynników, które doprowadziły m.in. do procesu pokojowego zapoczątkowanego 

przez Egipt w latach 70-tych XX w..  

 Po wojnie wzrosła rola Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Do 1967 r. Egipt i 

Jordania administrowały tereny, pierwotnie należące do Palestyńczyków, po podziale 

Mandatu Palestyny na część żydowską i arabską. Państwa te starały się tłumić 

dążenia niepodległościowe oraz marginalizować nacjonalistyczną politykę OWP. Po 

wojnie sześciodniowej wzrosło znaczenie OWP jako podmiotu na arenie 

międzynarodowej.  

 Należy podkreślić, że wojna sześciodniowa to jedno z najistotniejszych 

wydarzeń, jakie miały miejsce na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatnich 50 lat. Jej 

przyczyny nie były typowe. Niezwykle krótki przebieg militarnego konfliktu izraelsko-

arabskiego wywołał jednak brzemienne w skutkach konsekwencje. Wojna Yom 

Kippur czy Intifady podejmowane przez Palestyńczyków to koronne przykłady 

oddziaływania skutków wojny sześciodniowej na dalszy bieg wydarzeń. To one w 

dużej mierze zdeterminowały politykę państw regionu, ale nie tylko. Bliski Wschód, 

od momentu powstania państwa Izrael do czasów współczesnych, odgrywa niezwykle 

istotną rolę w rozgrywce mocarstw światowych.  

  

                                                 
1 www.izrael.badacz.org/historia/6_dni_rezolucja_242.html (data dostępu: 10.11.2012) 
2 J. Zdanowski Jerzy, Op. cit., s. 222. 
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Agnieszka Chłopik1 

Stan przestrzegania praw człowieka po obu stronach „Muru” w 

raportach Amnesty International 

 

 

1. Wprowadzenie 

 

Amnesty International jest jedną z największych organizacji 

międzynarodowych broniących praw człowieka, działającą w każdym zakątku świata. 

Od 50 lat Amnesty International podejmuje skuteczne kroki w celu powstrzymania 

naruszeń praw człowieka. By móc realizować swój cel, od samego początku ogromną 

wagę przywiązuje do badania, dokumentowania i publikowania faktów naruszeń 

praw człowieka. Zasadami działania Amnesty International jest przy tym pełna 

niezależność polityczna i finansowa oraz maksymalny obiektywizm. Nie inaczej jest w 

przypadku działań tej organizacji w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej. Zapewne są to 

przyczyny dla których organizacja jest krytykowana przez obie strony „Muru”. Strona 

izraelska przykładowo zarzuca Amnesty International, że ujawniając przypadki 

naruszeń praw człowieka przez Izrael nawołuje do agresji przeciwko temu państwu i 

jego obywatelom. Z drugiej zaś strony władze Autonomii Palestyńskiej wytykają 

Amnesty, że jest wciąż zbyt pobłażliwa dla Izraela, wyolbrzymia zaś naruszenia 

dokonywane przez Palestyńczyków. Palestyńczycy mają organizacji za złe zwłaszcza 

to, że nie wzywa do zakończenia okupacji terytoriów palestyńskich2, jednak 

nieangażowanie się w tę kwestię, podobnie jak w inne dotyczące politycznej 

przyszłości obu narodów, pozwala Amnesty International na zachowanie 

niezależności budowanej wytrwale przez dekady.  

 

 

2. Izrael 

 

Analizę problemów, na które zwraca uwagę Amnesty International w tym 

regionie, zacznę od strony izraelskiej. Od początku konfliktu problemy są podobne: 

                                                 
1
 Studentka V roku prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wolontariuszka Amnesty International. 

2 C. Cordone, On the side of human rights, “The Wire”, 2011, special supplement, s. 4-5. 
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nadużywanie siły, pogwałcenia prawa do sądu, wolności wypowiedzi i zrzeszania się 

czy brak odpowiednich warunków mieszkaniowych. W raportach Amnesty 

International 2011 i 2012 czytamy ponadto, że w wyniku blokady Strefy Gazy nastąpił 

w tym regionie kryzys humanitarny. Blokada zahamowała rozwój gospodarczy i 

pogrążyła mieszkańców Gazy w jeszcze większym ubóstwie. W konsekwencji około 

80% ludności tego obszaru było zdanych jedynie na międzynarodową pomoc 

skutecznie ograniczaną z powodu blokady1. Wszyscy pamiętamy tragiczne zdarzenie, 

które miało miejsce w maju 2010 roku, gdy izraelskie wojska zaatakowały flotyllę z 

pomocą międzynarodową, w wyniku czego zginęło dziewięć osób, a ponad 

pięćdziesiąt zostało rannych. W 2011 roku izraelska komisja, po przeprowadzonym  

śledztwie, oświadczyła, że atak ten nie był sprzeczny z prawem międzynarodowym i w 

konsekwencji nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Amnesty 

International uważa blokadę Strefy Gazy za przejaw zbiorowej kary, naruszającej 

międzynarodowe prawo humanitarne.  

W raportach zwraca się uwagę także na to, że budowa muru znacznie utrudniła 

lub wręcz odcięła dostęp do roli, zasobów wodnych oraz specjalistycznej opieki 

medycznej, edukacji i pracy dla tysięcy Palestyńczyków.  

Nielegalne przymusowe eksmisje oraz niszczenie palestyńskich domów to 

kolejne powtarzające się naruszenia praw człowieka. Na Palestyńczyków 

mieszkających na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie nałożono tak 

surowe ograniczenia na budowę, że stanowią one pogwałcenie ich prawa do 

odpowiednich warunków zamieszkania. Około 60% terenów Zachodniego Brzegu 

zostało sklasyfikowanych przez władze izraelskie jako „Strefa C”, co oznacza, że żaden 

budynek nie może być tam zbudowany ani nawet odremontowany bez zezwolenia 

izraelskiej armii2. Pod zarzutem, że domy zostały zbudowane nielegalnie w 2010 

roku, władze Izraela zniszczyły na tym terenie 413 budynków (o 59% więcej niż w 

2009), natomiast w 2011 – 6203. Burzono także szkoły. Zdobycie zezwolenia na 

budowę od władz izraelskich jest dla Palestyńczyków praktycznie niemożliwe.  

Ponadto Izrael jest odpowiedzialny za nadużywanie siły, w wyniku czego w 

2011 roku zginęło co najmniej 55 palestyńskich cywilów (w tym 11 dzieci) oraz za 

stosowanie tortur i innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania więźniów, w 
                                                 
1 Amnesty International Annual Report 2011, The State of the World‟s Human Rights, London 2011, 
s. 181-185. 
2 H. S. Sadeq, End demolitions in the Occupied Palestinian Territories, “The Wire”, 2010, s. 7. 
3 Amnesty International Annual Report 2012, The State of the World‟s Human Rights, 2012, s. 186-
187. 
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tym również dzieci. Co najmniej 35 palestyńskich ofiar to uchodźcy, którzy brali 

udział w protestach w dniach 15 maja oraz 5 czerwca 2011 roku na granicach 

libańsko-izraelskiej oraz syryjsko-izraelskiej. Warto podkreślić w tym miejscu fakt, że 

żołnierze izraelscy otworzyli ogień do protestujących, choć ci nie byli uzbrojeni1. 

Wśród najnowszych spraw, na których skupia się uwaga Amnesty 

International w Izraelu, są tzw. administracyjne zatrzymania – procedura izraelska, 

w ramach której zatrzymanym na podstawie decyzji administracyjnej nie są stawiane 

zarzuty. Nie ma również intencji stawiania ich przed sądem. Aresztanci 

przetrzymywani są bez procesu przez okres do 6 miesięcy, który może być 

przedłużany bez ograniczeń. Aresztowania dokonywane są na podstawie „tajnych 

dowodów”, które według oceny władz wojskowych nie mogą być ujawniane ze 

względów bezpieczeństwa. Nie są więc one podawane do wiadomości zatrzymanych 

ani ich rodzin, a sami aresztowani nie mają możliwości odwołania się od takiej 

decyzji. Z informacji na dzień 29 lutego 2012 roku wynika, że ponad 320 

Palestyńczyków przebywa w więzieniach na podstawie administracyjnego nakazu 

zatrzymania2. Liczba ta stale rośnie w ostatnich miesiącach. Trudne warunki, np. 

wielomiesięczne przetrzymywanie w izolatkach, brak dostępu do prawników czy 

uniemożliwianie wizyt rodzin przyczyniły się w ostatnich dniach do ogłoszenia przez 

więźniów protestu głodowego. Amnesty International wzywa władze izraelskie do 

zaprzestania stosowania procedury administracyjnego zatrzymania. 

W kwietniu 2012 roku sukcesem, czyli uwolnieniem, zakończyła się pilna akcja 

Amnesty International nr 31/12 w sprawie Khader‟a Adnan‟a, który został 

zatrzymany we wspomniany powyżej sposób pod koniec 2011 roku. Przez większość 

czasu, który spędził w areszcie, prowadził strajk głodowy3.  

Niepokojący jest wreszcie fakt, że w związku z tymi licznymi naruszeniami 

praw człowieka ogromna większość osób za nie odpowiedzialnych pozostaje 

bezkarna. Wiele postępowań jest rutynowo wszczynanych i szybko umarzanych. 

Według raportów Yesh Din, izraelskiej organizacji pozarządowej, tylko 3,5% skarg 

wniesionych przez Palestyńczyków do izraelskich władz wojskowych na okoliczność 

                                                 
1 Ibidem, s. 187. 
2 Israel/Occupied Palestinian Territories: Further information: Administrative detainee transferred 
to Gaza: Hana Shalabi, Further information on UA: 71/12 Index: MDE 15/017/201, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/017/2012/en (data dostępu: 14.07.2012). 
3 Israel/OPT: Further information: Palestinian detainee freed: Khader Adnan, Further information 
on UA: 31/12 Index: MDE 15/021/2012,  
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/021/2012/en (data dostępu: 14.07.2012). 
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nadużyć dokonanych przez izraelskich żołnierzy w latach 2000-2010 poskutkowało 

formalnym oskarżeniem1. 

 

 

3. Autonomia Palestyńska 

 

Po tej stronie „Muru” sytuacja jest o tyle bardziej skomplikowana, że 

Autonomia Palestyńska jest ponadto wewnętrznie skonfliktowana. Terytorium 

Zachodniego Brzegu jest kontrolowane przez Fatah, natomiast Strefa Gazy przez 

Hamas. Stosunki między obiema władzami są mniej lub bardziej napięte. Dowodem 

tego mogą być setki przypadków arbitralnych zatrzymań i aresztowań przez siły 

bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu osób podejrzanych o 

wspieranie Hamasu, zaś w Strefie Gazy zatrzymań przez siły Hamasu rzekomych 

sprzymierzeńców Fatahu. Siły bezpieczeństwa obu władz zostały wyposażone w 

szerokie kompetencje w zakresie dokonywania zatrzymań i przetrzymywania 

zatrzymanych. Większość z nich była torturowana czy w inny nieludzki lub 

poniżający sposób traktowana. Wśród metod, stosowanych zarówno przez jednostki 

specjalne, jak i policję, znalazło się bicie czy zmuszanie do stania lub siedzenia w 

powodującej ból pozycji przez wiele godzin. W 2011 roku w Strefie Gazy w więzieniu 

w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zmarły cztery osoby2. W przypadku obu 

władz naruszenia dokonywane są przy pełnej bezkarności osób za nie 

odpowiedzialnych.  

Ponadto Amnesty International, w ramach swojej kampanii na rzecz 

zniesienia kary śmierci na świecie, odnotowuje, że w Strefie Gazy sądy wojskowe i 

karne w 2011 roku skazały na nią co najmniej osiem osób, większość oskarżono o 

„kolaborację z Izraelem”. Szczególnie niepokojące w tej kwestii jest po pierwsze to, że 

procesy, które zakończyły się tymi wyrokami, były w oczywisty sposób sprzeczne ze 

standardami sprawiedliwego procesu. Po drugie zaś, zgodnie z palestyńskim prawem 

każda orzeczona kara śmierci przed jej wykonaniem musi być zatwierdzona przez 

Prezydenta Autonomii Palestyńskiej, obecnie Mahmouda Abbasa. W latach 2006-

2009 w strefie Gazy nie wykonano żadnej z orzeczonych kar śmierci, jednak już w 

                                                 
1  Amnesty International Annual Report 2012, The State of the World‟s Human Rights, London 2012, 
s. 188. 
2  Amnesty International Annual Report 2012, The State of the World‟s Human Rights, London 2012, 
s. 265. 
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2010 roku stracono pięć osób. W żadnym przypadku nie otrzymano wymaganego 

zezwolenia od prezydenta Autonomii Palestyńskiej. Władze Hamasu kontynuowały 

bezprawne egzekucje także w 2011 roku, gdy zabito co najmniej pięć osób1. Mimo 

pilnej akcji Amnesty International z dnia 5 kwietnia w sprawie czterech mężczyzn 

oczekujących na wykonanie wyroku kary śmierci, trzech z nich zostało straconych 

przez powieszenie już 7 kwietnia. Wciąż aktualna jest pilna akcja nr 103/12 w sprawie 

czwartego mężczyzny, który może być w najbliższym czasie rozstrzelany. Warto 

zauważyć, że na Zachodnim Brzegu nie wykonano żadnej kary śmierci od 2005 roku, 

czyli od chwili, gdy urząd objął prezydent Mahmoud Abbas2. 

W obu regionach Autonomii Palestyńskiej jej mieszkańcy nie mogą cieszyć się 

także wolnością słowa i zrzeszania się - dotyczy to zwłaszcza dziennikarzy i blogerów. 

Zakazanymi treściami są krytyka Islamu, wzywanie do ateizmu, krytyka władz 

Autonomii Palestyńskiej czy wreszcie pozytywne opinie o Izraelu. W marcu 2011 roku 

władze obu regionów, używając przy tym nadmiernych sił, powstrzymały pokojowe 

demonstracje, których uczestnicy nawoływali do narodowej jedności3.  

Z Autonomii Palestyńskiej płyną również niepokojące wiadomości o 

dyskryminacji kobiet i dziewcząt, która ma miejsce w obliczu prawa. Najbardziej 

drastycznym przykładem są zabójstwa honorowe kobiet dokonywane przez mężczyzn 

z ich najbliższych rodzin. Pozytywną, choć z pewnością mocno spóźnioną, reakcją 

podjętą w wyniku fali protestów po ujawnieniu kolejnego honorowego morderstwa 

było uchylenie przez Mahmouda Abbasa w maju 2011 roku przepisów, które 

pozwalały na redukcję kary za zabójstwo popełnione przez mężczyznę w obronie 

honoru rodziny4.  

Najpoważniejszym problemem w Autonomii Palestyńskiej są naruszenia 

dokonywane przez zbrojne grupy, będące skrzydłami lub sympatyzujące bądź z 

Hamasem, jak Izz al-Din al-Qassam, bądź z Fatahem, jak Islamic Jihad czy Ludowy 

Front Wyzwolenia Palestyny. Grupy te regularnie dokonują zamachów przeciwko 

Izraelowi, wystrzeliwując na oślep rakiety na terytorium Izraela lub atakując 

                                                 
1 Amnesty International Annual Report 2012, The State of the World‟s Human Rights, London 2012, 
s. 267. 
2 Palestinian Authority: Further information: Four men near execution, Further information on UA: 
103/12 Index: MDE 21/003/2012, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/003/2012/en 
(data dostępu: 14.07.2012). 
3 Amnesty International Annual Report 2012, The State of the World‟s Human Rights, London 2012, 
s. 267. 
4 Ibidem, s. 267. 
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osadników izraelskich na terytorium Autonomii Palestyńskiej. Są odpowiedzialne za 

śmierć kilkudziesięciu osób w samym 2010 roku, ale wciąż bezkarne1.  

 

 

4. Co dalej? 

 

Może raczej: „czy można tak dalej?”. Uważam, że obie strony tego 

permanentnego konfliktu powinny przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy to, co 

chcą osiągnąć, można zbudować na fundamencie bezprawia i braku poszanowania 

godności człowieka. Trwały pokój, bo wierzę że do tego obie strony dążą, a 

przekonana jestem, że tego pragną zwykli mieszkańcy Izraela czy Autonomii 

Palestyńskiej, nie może mieć za podstawę trwałego strachu, który obserwujemy dziś. 

Nie ma innej drogi do pokoju, demokracji i szczęścia niż poprzez uznanie i 

poszanowanie dla praw człowieka. Ważne jest też, aby każdy zaangażował się w tę 

batalię o lepsze. Dziesiątki organizacji pozarządowych działają już po obu stronach 

„Muru”, społeczeństwo obywatelskie rośnie w siłę i nie bez wpływu na te zmiany jest 

„Arabska Wiosna”. Teraz najwyższy czas na wspólny wysiłek władz. 

 

  

                                                 
1 Amnesty International Annual Report 2011, The State of the World‟s Human Rights, London 2012, 
s. 256. 
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Monika Magdalena Próbka1 

Ochrona praw kobiet w Izraelu – wybrane zagadnienia 

 

 

1. Rozważania wstępne 

 

Izrael jest demokracją parlamentarną2 i, co istotne, jedyną taką demokracją na 

Bliskim Wschodzie3. Kraj ten nie posiada formalnej konstytucji w postaci jednego 

aktu prawnego. Na system instytucjonalny tego państwa składa się kilka ustaw, np. 

Deklaracja Niepodległości (Deklaracja o powstaniu państwa Izrael) z 14 maja 1948 r. 

Podkreślić należy, że wspomniana Deklaracja nie jest ustawą konstytucyjną, w 

związku z tym nie ma ona mocy wiążącej. Ma służyć jedynie jako wskazówka przy 

interpretacji ustaw uchwalanych przez Kneset (Parlament Izraela). Zawiera ogólne 

zasady dotyczące ochrony praw człowieka w Izraelu. Deklaracja Niepodległości 

stanowi, że Państwo Izrael jest otwarte dla wszystkich mieszkańców. Zakłada 

wspieranie rozwoju kraju dla pożytku każdego oraz funkcjonowanie państwa w 

oparciu o wartości wolności, sprawiedliwości i pokoju. Zapewnia równość zarówno w 

życiu społecznym, jak i politycznym dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od rasy, 

wyznania czy płci4. Określone w Deklaracji Niepodległości ogólne zasady, dotyczące 

sfery praw i wolności obywatelskich, „nie posiadają jednak nadrzędnej mocy nad 

ustawami i innymi aktami prawnymi, wobec czego sądy (orzekające od początku w 

sprawach ochrony podstawowych praw i wolności obywateli) nie podejmują 

rozstrzygnięć w kwestii zgodności tych aktów normatywnych z tymi zapisami 

Deklaracji Niepodległości, które traktują o wolności i równości wszystkich, a więc 

również arabskich obywateli Izraela”5. 

                                                 
1
Doktorantka w Katedrze Praw Człowieka UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze koncentrują się 

wokół problematyki dowodów i ciężaru dowodu w orzecznictwie strasburskim. 
2 Izrael, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/618/618799/618799 
pl.pdf (data dostępu: 12.07.2012). 

3 M. Gajda, U. J. Huppert, Prawa kobiet w Izraelu, [w:] Lena Kondratiewa-Bryzik, W. Sokolewicz 
(red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Warszawa 2011, s. 250. 
4 Deklaracja Niepodległości Izraela z 1948 r., http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%
20to%20the%20Peace%20Process/Declaration%20of%20Establishment%20of%20State%20of%20Is
rael (data dostępu: 12.07.2012). 
5 S. Bożyk, System konstytucyjny Izraela, Warszawa 2002, s. 33. 
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17 lipca 1951 r. Kneset przyjął Ustawę o równouprawnieniu kobiet, która była 

pierwszym aktem normatywnym, w którym poruszono problematykę podstawowych 

praw i wolności obywatelskich w Izraelu. Ustawa ta wprowadziła zasadę równości 

płci oraz zniosła „dyskryminację kobiet w zakresie opieki nad dzieckiem, posiadania 

własnego majątku i rozporządzania nim oraz dziedziczenia ziemi”1. Mankamentem 

przyjętego rozwiązania było nierozszerzenie zasady równości kobiet i mężczyzn na 

problematykę małżeństw i rozwodów, ponieważ o tych kwestiach miano decydować 

zgodnie z zasadami prawa religijnego2.  

W dziedzinie ochrony praw człowieka istotną rolę odgrywa Sąd Najwyższy, 

którego siedzibą jest Jerozolima3. Jest to najwyższa instancja sądowa w Izraelu. 

Każdy (bez względu na obywatelstwo, płeć, przynależność etniczną lub religijną, itd.), 

kto czuje, że jego prawa zostały naruszone, może złożyć do Sądu Najwyższego skargę 

konstytucyjną. Sąd Najwyższy działa wówczas jako Najwyższy Trybunał 

Sprawiedliwości4. 

Podkreślić należy, że w Izraelu mitem pozostaje demokracja oraz podstawowy 

charakter Deklaracji Niepodległości, bowiem na pozycję kobiet w wielu sferach życia 

społecznego wpływ mają tradycja i religia. Nadal wiele kobiet, głównie z pewnych 

grup etniczno-społecznych (np. z nowej emigracji z Etiopii) jest narażonych na 

dyskryminację, przede wszystkim w sferze życia rodzinnego. Ponadto poważne 

zagrożenie dla kobiet w Izraelu stanowi women‟s trafficking oraz „zamknięta 

hermetycznie ultraortodoksyjna mniejszość rządząca się własnymi prawami 

zgodnymi z patriarchalnym systemem wartości i żyjąca w izolacji od świeckiego 

ustawodawstwa kraju”5. 

Wspomnieć należy, że Izrael w 1993 roku ratyfikował Międzynarodowy Pakt Praw 

Obywatelskich i Politycznych6.  

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych zagadnień 

dotyczących praw kobiet w Izraelu. Jest to temat godny uwagi ze względu np. na fakt, 

że jeszcze w Izraelu zdarzają się przypadki poniżającego traktowania kobiet poprzez 

                                                 
1 Ibidem, s. 33. 
2 Ibidem, s. 34. 
3 Ibidem, s. 70. 
4 M. Gajda, U. J. Huppert, Op.cit., s. 251. 
5 Ibidem, s. 251-252. 
6 K. Wojtyczek, Konstytucja Państwa Izrael, Warszawa 2001, s. 32. 
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nakazywanie im siadania z tyłu autobusu. Taka segregacja płci pozostaje w 

sprzeczności z dążeniami państwa do wzmocnienia pozycji kobiet1. 

 

 

2. Status kobiet w Izraelu 

 

Jak już wspomniano, na pozycję kobiet w Izraelu wpływ ma religia. 

Zauważalny jest konflikt między państwem a establishmentem ortodoksji religijnej. 

Wszelkie kwestie dotyczące małżeństw, rozwodów i pochówku są regulowane przez 

prawo religijne. Widoczny jest konflikt między sądami państwowymi a trybunałami 

religijnymi. Przykładowo, prawo rabinackie zezwala ma zawarcie związku 

małżeńskiego pomiędzy trzynastoletnim mężczyzną a dwunastoletnią kobietą. 

Takiego małżeństwa nie uznają z kolei sądy państwowe. Kodeks karny z 1977 r. 

przewiduje sankcję karną dla osób, które zawarły związek małżeński, a nie osiągnęły 

minimalnego wieku – 17 lat2.  

Co więcej, prawo rabinackie nie przewiduje udziału kobiet w urzędach 

sądowniczych ani w jakichkolwiek innych urzędach publicznych. Ponadto „pozycja 

kobiety jako świadka (...) jest obniżana do rangi nieletniego dziecka”3.  

Niemniej jednak kobiety są w pełni uprawnione politycznie na gruncie 

ustawodawstwa parlamentarnego. Przykładem jest Golda Meir – była premier 

Izraela4. 

Godnym uwagi jest również fakt, że prawo Izraela nie określa, jak powinien 

wyglądać strój zarówno muzułmanki, jak i ortodoksyjnej Żydówki5. 

 

 

2.1. Małżeństwo 

 

Wartym przytoczenia aspektem życia społecznego jest instytucja małżeństwa i 

sposób jej realizacji w Izraelu. Uregulowanie tej kwestii wpływa niewątpliwie na 

sytuację kobiet. Zgodnie z prawem obowiązującym w Izraelu możliwe są tylko śluby 

                                                 
1 The precarious balance of women‟s rights in Israel, http://mideast.foreignpolicy.com/posts /2012/ 
02/27/ womens_rights_in_israel (data dostępu: 12.07.2012). 
2 M. Gajda, U. J. Huppert, Op.cit., s. 252-253. 
3 Ibidem, s. 256. 
4 Ibidem, s. 261. 
5 Ibidem, s. 257. 
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wyznaniowe poszczególnych wspólnot i kościołów. A co zatem ze ślubami cywilnymi? 

Czy są dopuszczalne w Izraelu? Prawo w Izraelu nie przewiduje zawierania 

małżeństw cywilnych1. Można wskazać jedynie związki partnerskie2 czy śluby cywilne 

zawarte między osobami określanymi jako „bez religii”. Izraelici, chcący wziąć ślub 

cywilny, mogą wyjechać za granicę (najczęściej do pobliskiego Cypru), gdzie 

zawierają małżeństwo, które jest honorowane po ich powrocie w Izraelu3. Ponadto 

wspomnieć należy, że zgodnie z ustawą spadkową, osoby żyjące bez ślubu są 

uznawane za małżeństwa pełnoprawne w przypadku spadkobrania.  

Niepokojący jest fakt, że pozycję kobiet nadal kształtuje prawo wyznaniowe, 

ponieważ przykładowo ortodoksyjne prawo rabinackie dopuszcza zawarcie 

małżeństwa pomiędzy trzynastoletnim mężczyzną a dwunastoletnią kobietą. Sądy 

państwowe nie uznają takich małżeństw pod sankcją karną4. Jak wskazują badania, 

przeciętny wiek, w którym kobiety zawierają związek małżeński (pierwsze 

małżeństwo) dla żydowskich kobiet to 25,7; dla chrześcijańskich kobiet – 25,3; dla 

druzyjskich kobiet – 22,5 i dla muzułmańskich kobiet – 21,8. W 2008 roku 11 

żydowskich i 622 muzułmańskich kobiet wzięło ślub, pomimo faktu, że nie ukończyły 

wymaganego, minimalnego wieku – 17 lat5. 

Jeżeli trybunał rabinacki dowiedzie, że żona zdradziła swojego męża, wówczas 

traci ona prawo do należnego jej majątku. Co ciekawe, w sytuacji odwrotnej, mąż nie 

traci prawa do należnych mu dóbr materialnych zdobytych w trakcie trwania 

małżeństwa. Takie rozwiązanie pozostaje w oczywistej sprzeczności z przepisami 

ustawy parlamentarnej o podziale mienia małżonków z 1973 r.6. 

Warto dodać, że w sytuacji uznania Żyda za bękarta (hebr. mamzer) przez 

ortodoksyjny trybunał rabinacki, ma on możliwość zawarcia małżeństwa jedynie z 

innym bękartem. Co więcej, jego potomstwo jest objęte klątwą7. 

 

 

                                                 
1 K. Wojtyczek, Op.cit., s. 15. 
2 Ustawa o partnerstwie dla osób bez religii z dnia 13.03.2010 r. Zgodnie z tą ustawą partnerzy muszą 
udowodnić, że nie posiadają afiliacji religijnej, tzn. nie należą do religii mojżeszowej, islamskiej i 
druzyjskiej lub innego odłamu chrześcijaństwa. 
3 Kobiety w Izraelu. W pułapce demokracji i judaizmu, 
http://www.efka.org.pl/index.php?action=z_art&ID=21 (data dostępu: 12.07.2012). 
4 M. Gajda, U. J. Huppert, Op.cit., s. 253. 
5 10 Facts You Probably Didn‟t Know About Women in Israel (2010), 
http://www.adva.org/uploaded/10_facts.pdf (data dostępu: 14.07.2012). 
6 M. Gajda, U. J. Huppert, Op.cit., s. 255-256. 
7 Ibidem, s. 255. 
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2.2. Rozwód 

 

W Izraelu kobieta nie ma szans na uzyskanie rozwodu na własną prośbę z 

poszanowaniem jej praw i poczucia, że uznaje się ją za równą wobec prawa. Dzieje się 

tak dlatego, że w przypadku ślubu czy rozwodu nie jest stosowane prawo 

demokratyczne, ale prawo religijne. Sprawy dotyczące ślubów i rozwodów są 

rozstrzygane w sądzie rabinackim1. „(...) ustawa o równouprawnieniu kobiet w 

paragrafie 5 ogranicza prawa kobiet w sprawach małżeństw i rozwodów, ulegając 

ustawodawstwu religijnemu”2. Przykładem niesprawiedliwości wobec kobiet w 

żydowskich sądach jest fakt, że kobieta nie może uzyskać rozwodu bez zgody męża, 

nawet jeśli np. ten ją bije. Kobiety, które opuścił mąż, nie dając im rozwodu, są 

określane mianem aguna3. 

 

 

2.3. Aborcja w Izraelu 

 

W Izraelu aborcja jest możliwa. W pewnych określonych okolicznościach kobieta 

może skorzystać z tego rodzaju zabiegu. Okoliczności te przewiduje Kodeks karny, 

par. 312 i 321. Zgodę na aborcję wydaje komisja, która podlega Ministerstwu 

Zdrowia. Zabieg jest wykonywany przez ginekologa zatwierdzonego przez 

Ministerstwo. Aborcja jest możliwa: „1) jeżeli ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, 

2) jeżeli jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, 3) gdy kobieta ma mniej niż 17 lat lub 

więcej niż 40 lat, 4) gdy płód skażony jest inwalidztwem”4. Zgodnie z prawem 

rabinackim aborcja jest zabiegiem nielegalnym. Różnica podejścia do kwestii aborcji 

wynika z faktu, że ważniejsze jest życie kobiety niż życie płodu. 

 

 

2.4. Ochrona praw kobiet przed molestowaniem 

 

                                                 
1 Kobiety w Izraelu. W pułapce demokracji i judaizmu, 
http://www.efka.org.pl/index.php?action=z_art&ID=21 (data dostępu: 15.07.2012). 
2 M. Gajda, U. J. Huppert, Op.cit., s. 256. 
3 Kobiety w Izraelu. W pułapce demokracji i judaizmu, 
http://www.efka.org.pl/index.php?action=z_art&ID=21 (data dostępu: 15.07.2012). 
4 M. Gajda, U. J. Huppert, Op.cit., s. 258. 
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W 1998 roku Kneset przyjął ustawę o zwalczaniu molestowania seksualnego 

kobiet. Tym samym, w izraelskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo 

– przestępstwo seksualnego molestowania. Typem kwalifikowanym jest 

molestowanie seksualne w razie popełnienia go przez przełożonego1. Ponadto 

wskazać należy, że molestowanie nabiera nowego znaczenia, bowiem odnosi się do 

molestowania przez przełożonego lub każdą inną osobę, pod której władzą 

zwierzchnią ofiara pozostaje. Podkreślić należy, że ciężar dowodu spoczywa na 

oskarżonym. W trakcie procesu ma on obowiązek udowodnienia, że nie doszło do 

molestowania2. 

 

 

2.5. Służba wojskowa 

 

Wydaje się, że udział kobiet w Siłach Obronnych Izraela (Israel Defense Force 

- IDF) ma zapewnić im równy udział w życiu publicznym. Realizacja obowiązku 

służby wojskowej jest z jednej strony zaszczytem, a z drugiej strony pewnego rodzaju 

uciążliwością. Obowiązek służby wojskowej nie dotyczy Żydówek ortodoksyjnych 

oraz kobiet druzyjskich i muzułmańskich3. Kobiety w armii służą do 21 miesięcy (dla 

porównania – mężczyźni 3 lata)4. Kwestia obecności kobiet w armii stanowi istotne, a 

zarazem interesujące zagadnienie z punktu widzenia socjologicznego. Wynika to z 

faktu, że wcześniej służba miała mieć charakter niemal symboliczny. Taka sytuacja 

stopniowo ewoluowała i obecnie kobiety mogą być również pilotami myśliwców 

bojowych. W jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy Izraela stwierdził, że 

„odmowa dopuszczenia kobiet do procedur rekrutacji pilotów wojskowych jest 

niezgodna z prawem”5.  

Służba wojskowa kobiet ma często negatywne konsekwencje, bowiem 

powoduje, że po powrocie z armii kobietom trudniej odnaleźć się w nowej 

rzeczywistości. Noszą ubrania naśladujące uniformy wojskowe, a swym 

                                                 
1 L. Kondratiewa - Bryzik, W. Sokolewicz, Zakończenie, czyli próba syntezy, [w:] Lena Kondratiewa-
Bryzik, W. Sokolewicz (red.), Op. cit., s. 364. 
2 M. Gajda, U. J. Huppert, Op.cit., s. 258. 
3 Ibidem, s. 253. 
4 Israel Defense Force, http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/idf.htm (data dostępu: 
14.07.2012). 
5 K. Wojtyczek, Op. cit., s. 27. 
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postępowaniem ukrywają czułość, delikatność i wrażliwość1. Ponadto obowiązek 

służby wojskowej kobiet nie oznacza promocji równouprawnienia społecznego, ale 

odnosi przeciwny skutek, ponieważ hamuje rozwój kobiet i stoi na drodze do ich 

równouprawnienia2. 

 

2.6. Równe szanse w zatrudnieniu 

 

W 1954 roku przyjęto w Izraelu ustawę o pracy kobiet, na mocy której 

ograniczono pracę nocną kobiet oraz wydłużono do 6 miesięcy czas urlopu 

macierzyńskiego z zagwarantowaniem powrotu na to samo stanowisko. Ustawa 

została uzupełniona w 1988 r. ustawą o wyrównaniu prawa do pracy. Nakazała ona 

instytucjom państwowym, by co najmniej 30% stanowisk kierowniczych było 

powierzone kobietom3.  

Jak wskazują badania, odsetek kobiet pracujących w niepełnym wymiarze czasu 

pracy wynosi około 38%, dla porównania odsetek mężczyzn wynosi 17%4. 

 

 

3. Podsumowanie 

 

Nie wszystkim Izrael ukazuje się jako państwo dialogu, zrozumienia i 

poszanowania praw człowieka, w szczególności praw kobiet. Wydaje się, że państwo 

jest na dobrej drodze, by uzyskać takie miano, zwłaszcza, że dają się zauważyć 

postępowe rozwiązania społeczne. Społeczeństwo izraelskie podejmuje kroki, by 

wzmocnić pozycję kobiety w życiu społeczno-politycznym. Osiągnięcia izraelskich 

kobiet są widoczne w takich dziedzinach jak: polityka, ekonomia czy edukacja. 

Światowe uznanie osiągają kobiety również na polu nauki i badań naukowych. 

                                                 
1 Izrael wobec kobiet, http://legologos.blog.polityka.pl/2008/02/25/izrael-wobec-kobiet/ (data 
dostępu: 14.07.2012) 
2 Kobiety w Izraelu. W pułapce demokracji i judaizmu, 
http://www.efka.org.pl/index.php?action=z_art&ID=21 (data dostępu: 14.07.2012). 
3 L. Kondratiewa - Bryzik, W. Sokolewicz, Zakończenie, czyli próba syntezy, [w:] Lena Kondratiewa-
Bryzik, W. Sokolewicz (red.), Op. cit., s. 366. 
4 10 Facts You Probably Didn‟t Know About Women in Israel (2010), 
http://www.adva.org/uploaded/10_facts.pdf (data dostępu: 14.07.2012). 
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Przykładem jest Ada Yonath1 - pierwsza kobieta z Bliskiego Wschodu, która 

otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. 

  

                                                 
1 Ada Yonath, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0021_0_21294.html 
(data dostępu: 15.07.2012). 
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Anna Bartnik1 

Dwutorowość polityki prawnoczłowieczej Izraela ma przykładzie 

żydowskich imigrantów z obszarów postradzieckich oraz ludności 

arabskiej z Palestyny 

 

 

Ideą utworzenia państwa izraelskiego było przede wszystkim dążenie do 

społecznego i kulturalnego odrodzenia jednego, żydowskiego narodu na własnej 

ziemi w ramach Erec Israel. Realizacja tego planu przyświecała wysiłkom kobiet i 

mężczyzn, którzy pragnęli, aby tożsamość Żydów rozproszonych po całym świecie, 

nie zginęła. Od momentu uzyskania niepodległości, celem władz stało się wspieranie 

żydowskiej imigracji do ojczyzny oraz ratowanie wszystkich prześladowanych Żydów. 

Walka o zgodę na wyjazd Żydów z ZSRR naznaczyła długi okres w żydowskiej historii. 

W swej walce wspierani byli oni przez państwo Izrael, które w ramach nagłaśniania 

niekorzystnego położenia współplemieńców w ZSRR wysyłało tam izraelskich 

polityków, a także organizowało różnorodne konferencje, wiece oraz akcje 

propagandowe w wielu państwach na świecie. Polityka Izraela w zakresie praw 

człowieka ma jednak i drugą stronę. Obok wspierania walki o prawo do wyjazdu dla 

Żydów z obszarów radzieckich (potem postradzieckich), jawnie łamał on prawa 

arabskiej ludności Palestyny. Przymusowe wysiedlenia palestyńskich Arabów 

wielokrotnie potępiała ONZ, organizująca dla nich „tymczasowe” obozy osiedleńcze. 

Celem artykułu jest pokazanie dwóch przeciwstawnych  kursów polityki 

Izraela w sferze praw człowieka – jednego, skierowanego w kierunku jak najlepszej 

adaptacji Żydów z b. ZSRR do nowych warunków egzystencji i drugiego, który 

realizując cel pierwszy, naruszał tym samym prawa ludności  arabskiej. 

 

 

 

 

                                                 
1 Absolwentka stosunków międzynarodowych, obecnie doktorantka na Wydziale Politologii UMCS w 
Lublinie. Od 2011 roku zaangażowana w prace lubelskiego Stowarzyszenia „Studnia Pamięci”. Jej 
zainteresowania badawcze oscylują wokół losów Żydów radzieckich, statusu imigrantów żydowskich z 
b. ZSRR w Izraelu oraz polityki osadniczej i bezpieczeństwa państwa izraelskiego. 
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1. Masowa imigracja 

 

Masowa imigracja Żydów już na początku istnienia niepodległego państwa 

ujęta została w ramy prawne. Jedną z pierwszych ustaw uchwalonych przez 

parlament (Kneset) było Prawo Powrotu1. Na jego mocy każdemu Żydowi, 

niezależnie od miejsca zamieszkania, przyznane zostało prawo do obywatelstwa oraz 

osiedlenia w Erec Israel2. Zasada ta jest zasadniczym przejawem przyjętej przez 

Izrael polityki imigracyjnej wobec Żydów. W tym kontekście wspomnieć należy wątek 

dotyczący zjawiska emigracji Żydów (z dowolnie wybranego państwa na ziemię 

palestyńską), która w języku hebrajskim określana jest nazwą alija (napływ, 

imigracja). Jest ona wydarzeniem demograficznym i społecznym, ale przede 

wszystkim religijnym i politycznym. Stanowi także jeden z filarów ideologicznych 

państwa.  

Izrael, przyjąwszy na siebie rolę centrum żydowskiego osadnictwa, nie ustawał 

w wysiłkach, aby umożliwić osiedlenie się na ziemi palestyńskiej m.in. Żydom z 

ZSRR, a potem z Federacji Rosyjskiej3. Emigracja zapoczątkowana na masową skalę z 

początkiem 1989 roku, mogła odbywać się już bez przeszkód, które przez 

wcześniejsze lata pojawiały się na drodze wszystkich ochotników. Władze radzieckie 

odeszły od restrykcyjnej polityki wizowej, co pozwoliło Żydom i osobom pochodzenia 

żydowskiego na opuszczenie dotychczasowego miejsca zamieszkania. Wyjeżdżali oni 

z brakiem wiary w przyszłość Rosji, zmęczeni ekonomicznym kryzysem i próbami 

przywracania autorytarnych instytucji. Nieliczni kierowali się pobudkami 

syjonistycznymi i patriotycznymi. Niemniej jednak, sama alija była zjawiskiem 

niezwykle istotnym, co potwierdza artykuł w poczytnej gazecie „The Jerusalem Post” 

z lutego 1990 roku, a zwłaszcza komentarz: „Exodus Żydów ze Związku Radzieckiego 

należy do najmniej spodziewanych i wymagających uwagi wydarzeń od końca drugiej 

                                                 
1 Tekst znaleźć można na stronie: URL<http://www.aliyah.org/JewishAgency/English/Aliyah/Aliyah 
+Info/The+ Law+of+Return>  (data dostępu: 1.05.2012). 

2 Imigranci przechodzą przez długi proces asymilacji, którego elementami są m.in.:  nauka języka 
hebrajskiego na specjalnych szkoleniach (ulpan), rejestracja medyczna, wybór miejsca zamieszkania i 
poszukiwanie pracy. Mogą pobierać zasiłki przez pierwsze kilka miesięcy. Korzystają ze specjalnych 
ulg podatkowych oraz rabatów na zakup wyposażenia domu. Ten pierwszy okres asymilacji trwa sześć 
miesięcy, ale prawdziwa, pełna integracja trwa dużo dłużej. Często dopiero następne pokolenie (tzw. 
sabra) czuje się w pełni Izraelczykami. Za: http://izrael.badacz. org/izrael/office_powrot.html (data 
dostępu: 1.05.2012). 
3 D. K. Shipler, Arabowie i Żydzi w Ziemi Obiecanej, Warszawa 2003, s. 35. 
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wojny światowej. Oczekuje się miliona olim, a może więcej w ciągu następnych kilku 

lat. Mogą przekształcić Izrael. Mogą zmienić jego przyszłość”1.  

Masowa fala imigrantów napływała do Izraela przez cały 1989 rok, czego 

następstwem była liczba emigrantów z Rosji przewyższająca do końca grudnia 1989 

roku 4 tys. osób2. Tendencja licznych migracji trwała także w 1990 roku3. Agencja 

Żydowska przewidywała przybycie około 75 tys. olim w ciągu roku (w tym 50 tys. z  

samego ZSRR), jednakże rzeczywistość nie pokryła się do końca z szacunkami, lecz je 

przewyższyła. W listopadzie 1990 roku ludność Izraela zwiększyła się o 26,5 tys. 

osadników, wśród których aż 95% przyjechało z ZSRR. Miesiąc później zanotowano 

imigrację kolejnych 200 tys. osób. Podsumowując imigrację w roku 1990, liczba olim 

o radzieckim rodowodzie wyniosła 189,7 tys. na ogólną liczbę 199,5 tys. przybyłych4.  

Decydenci izraelscy zdawali sobie sprawę z powagi tak masowej fali 

imigracyjnej. Szukali jak najlepszych rozwiązań, organizując nowo przybyłym miejsca 

zamieszkania i zatrudnienia przy wykorzystaniu dużego kapitału w postaci kredytów. 

Konserwatywna partia Likud, pod przewodnictwem I. Szamira, podjęła decyzję, że 

subwencje od Amerykanów zostaną w większości wykorzystane na rozwój akcji 

osiedleńczej. Stąd, gdy w 1992 roku odbyły się wybory do Knesetu, większość Żydów 

z terenów postradzieckich oddała swój głos na Partię Pracy (co z kolei umożliwiło 

zawarcie porozumień w Oslo)5.  

Do końca 1992 roku liczba imigrantów w Izraelu sięgnęła 71 tys. osób, z czego 

64 tys. pochodziło z obszaru postradzieckiego6. Po upływie 4 lat (do grudnia 1996 

roku) liczba nowych olim wzrosła do kolejnych 70,6 tys., w tym 58,9 tys. z b. ZSRR. 

Duży odsetek stanowili uchodźcy z ogarniętej wojną Czeczenii7.  

                                                 
1 Historic Challenge for the Agency, The Jerusalem Post, 15.02.1990.  
2 Ł. Jasina, Emigracja z ZSRR i krajów postradzieckich do Izraela w latach 1989-2008. Zakres i 
oddziaływanie, Lublin 2008, s. 31. 
3 Według szacunków i analiz, alija Żydów radzieckich osiągnęła maksymalny pułap we wrześniu 1990 
roku (punkt kulminacyjny imigracji miał miejsce, zdaniem statystyków, 11 września tego roku). Za: 
http://www.izrael.badacz.org/historia/syjonizm12.html (data dostępu: 2.05.2012). 
4 A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001, s. 349. Także: 
http://www.sztetl.org.pl/pl/term/ 404,emigracja-z-zsrr-do izraela/ (data dostępu: 2.05.2012). 
5 http://www.izrael.badacz.org/izrael/office_partie_partiapraca.html> (data dostępu: 2.05.2012). 
Także: R. Balke, Izrael, Warszawa 2005, s. 131; D. K. Shipler, Op.cit., s. 35. 
6 Ł. Jasina, Op.cit., s. 32. 
7 Informacje za: http://izrael.badacz.org/historia/syjonizm12.html (data dostępu: 2.05.2012). 
Ogólnie, w latach 1989-1996, w Izraelu znalazło się 174,5 tys. Żydów z Ukrainy (stanowili oni 24% 
całego żydostwa ukraińskiego), 184 tys. z Rosji (20%), 53,2 tys. z Białorusi (czyli 23,5% ogólnej 
populacji żydowskiej), z Mołdawii 39,6 tys. (47,4%), z państw nadbałtyckich 16,4 tys. (26,7%), z 
państw położonych w regionie Azji Centralnej 125,4 tys. Żydów (43%) oraz z pozostałych regionów - 
łącznie 16,7 tys. Na 609,9 tys. imigrantów, inżynierowie stanowili 68,1 tys. osób, lekarze 14,6 tys., a 
pielęgniarki 30,9 tys. Żydów, którzy dopuszczeni zostali do pracy jako dentyści było około 1,6 tys., 
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Położenie Izraela na niewielkim terytorium, a ponadto trudne relacje z 

sąsiadami (w tym narastający konflikt z Palestyńczykami), walka z terroryzmem i 

postępujący kryzys gospodarczy, kładły cień na powitanie nowo przybyłych. Z tego 

względu polityka rządu Szamira w stosunku do olim, oscylowała wokół zapewnienia 

im jak najlepszego „startu”. Minister Budownictwa – Ariel Sharon nadzorował 

realizację postanowień o budowie nowych osiedli mieszkaniowych. W wyniku prac 

budowlanych powstało około 27 tys. prowizorycznych baraków, które przydzielono 

imigrantom1. Dla przykładu, utworzono wtedy osiedle baraków w okolicy Beer-Shevy 

(około 2,4 tys. budynków) oraz Gush Dan2. 

Dla znacznej grupy Żydów przyjazd do Izraela był wynikiem braku innej 

możliwości opuszczenia ZSRR lub państwa powstałego po jego rozpadzie3. 

Finansowanie podróży przez Agencję Żydowską oraz zapewnienie prowizorycznego 

mieszkania i podstawowych środków na utrzymanie w pierwszych miesiącach od 

momentu przybycia do Izraela były niewątpliwie zachętą dla olim4. Wiele osób 

podejmowało decyzję o wyjeździe także z uwagi na strach przed postępującym 

ubóstwem i niepewną przyszłością w państwie postradzieckim5. Nierzadkie były 

sytuacje, że jedynie adnotacja w paszporcie radzieckim stanowiła wyraz żydowskiej 

świadomości narodowej. Żydzi, którzy do tej pory odczuwali niechęć reszty 

radzieckiego społeczeństwa i wyobcowanie, mieli nadzieję, że w nowym miejscu 

zamieszkania będą w końcu pełnoprawnymi obywatelami. Jak pokazał czas, nie było 

to takie oczywiste6. Rezultatem nie do końca udanej asymilacji i procesów absorpcji 

było powstanie w Izraelu swoistej mieszanki kultury izraelskiej i radzieckiej7. W tym 

miejscu należy zasygnalizować, iż z upływem czasu wielu imigrantów 

zaaklimatyzowało się w nowym społeczeństwie i w pewnym stopniu otworzyło na 

nową, nieznaną sobie kulturę i język przodków8.   

                                                                                                                                                        
artystów i muzyków 15,5 tys., a naukowców – specjalistów z różnych dziedzin - 10,9 tys. Zobacz: Ł. 
Jasina, Op.cit., s. 32.  
1 G. Gavrilis, Sharon‟s Endgame for theWest Bank Barrier, 
http://www.mafhoum.com/press7/207P1.pdf, (data dostępu: 2.05.2012). Zobacz także: 
http://www.telegraph.co.uk/news/1400123/Middle-East-factfile-Key-figures.html,(data dostępu: 
2.05.2012); http://logosonline.home.igc.org/bishara.htm, (data dostępu: 2.05.2012). 
2 Ł. Jasina, Op.cit., s. 24. 
3 A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Op.cit., s. 349-350. 
4 http://www.sztetl.org.pl/pl/term/404,emigracja-z-zsrr-do-izraela/ (data dostępu: 2.05.2012). 
5A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Op.cit., s. 350. 
6 R. Balke, Op.cit., s. 131.  
7 Ł. Jasina, Op.cit., s. 25. 
8 http://www.sztetl.org.pl/pl/term/404,emigracja-z-zsrr-do-izraela/ (data dostępu: 2.05.2012). 
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Do końca 1999 roku do Izraela przyjechało 77 tys. nowych imigrantów, z czego 

90% z krajów byłego ZSRR. W grudniu 1999 roku Centralny Urząd Statystyczny 

poinformował, że w Izraelu osiedliło się dotąd ponad 6,2 mln ludzi, w tym prawie 4,9 

mln Żydów, stanowiących w ujęciu procentowym około 79% ogółu mieszkańców1. 

Łącznie do końca 2000 roku do Izraela przyjechało ponad 60 tys. nowych 

imigrantów, w tym niemalże 51 tys. z krajów byłego ZSRR. Pod koniec kwietnia 2001 

roku Centralne Biuro Statystyczne przekazało  informację, iż w Izraelu mieszka 6,4 

mln ludzi, z czego nieco ponad 5,1 mln Żydów, stanowiących 81% ogółu 

mieszkańców2. Odpowiedź stanowiło stanowisko rządu, który 27 maja 2001 roku 

zatwierdził plan budowy 700 nowych domów dla żydowskich osadników w Samarii i 

Judei3. Podsumowując okres imigracji w latach 1989 – 2011 (brak aktualnych 

danych), do Izraela przybyło łącznie ponad milion Żydów z radzieckim rodowodem4.  

 

 

2. Arabowie – wewnątrz i na zewnątrz Izraela 

 

Izrael to jedyne demokratyczne państwo na Bliskim Wschodzie, szczycące się 

poszanowaniem licznych praw i wolności. Należy jednak podkreślić, iż w praktyce 

odnoszą się one raczej do obywateli pochodzenia żydowskiego5. Oni bowiem 

rzeczywiście żyją w państwie gwarantującym przywileje i swobody, dającym wolność 

wypowiedzi czy możliwość obrony przez niezawisłymi trybunałami. Prawa te są 

natomiast poważnie ograniczanie, a niekiedy całkowicie zanikają, w stosunku do 

około miliona arabskich obywateli Izraela. W teorii mają oni takie same uprawnienia 

i obowiązki jak Żydzi, ale praktycznie doświadczają dyskryminacji ze strony 

administracji państwowej. Mają utrudniony dostęp do szkolnictwa, opieki 

zdrowotnej, a także ograniczone możliwości zatrudnienia, nabywania ziemi i 

nieruchomości oraz przemieszczania się. Znaczna część żydowskiej ludności Izraela 

zachowała głęboką nieufność w stosunku do arabskich mieszkańców, co zaowocowało 

                                                 
1 http://izrael.badacz.org/historia/syjonizm12.html (data dostępu: 2.05.2012). 
2 http://izrael.badacz.org/historia/syjonizm11.html (data dostępu: 2.05.2012). 
3 Wcześniej, w kwietniu 2001 roku premier Ariel Szaron wydał komunikat, który jednoznacznie 
odrzucił możliwość likwidacji żydowskiego osadnictwa, które, jak stwierdził, jest uznawane za 
strategiczne zaplecze izraelskiego bezpieczeństwa. Źródło: 
http://izrael.badacz.org/historia/syjonizm12.html (data dostępu: 2.05.2012). 
4 Źródło:  Knesset Research and Information Center (February 2011), 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About +Israel/People/SOCIETY-+Jewish+Society.htm (data 
dostępu: 2.05.2012). 
5 U. Huppert, Izrael na rozdrożu, Łódź 2001, s. 79-81. 
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w stosunku do nich niechęcią czy dyskryminacją (zarówno w miejscu zamieszkania, 

jak i w pracy, urzędach, itp.). 

Jak powszechnie wiadomo, na terenach sąsiadujących z państwem izraelskim 

położone są państwa arabskie. Do nich to kierowali się palestyńscy Arabowie – 

uciekinierzy z Izraela w rezultacie niepomyślnego przebiegu walk z lat 1947-49. 

Trudno jest jednoznacznie wskazać ich dokładną liczbę. Ulokowani zostali w 

tymczasowych obozach, tworzonych pod egidą organizacji związanych z ONZ1. 

Władze izraelskie odmówiły im zgody na powrót z uwagi na „dobrowolne” 

pozostawianie przez nich miejsc zamieszkania. Potwierdzeniem tego stanowiska było 

uchwalone w 1950 roku prawo o terenach opuszczonych, uznające wyrugowanych 

Palestyńczyków za nieobecnych, które w rezultacie doprowadziło do 

zakwalifikowania tych ziem jako izraelski obszar państwowy bądź własność 

żydowska, co pozwoliło z kolei utworzyć na nich ponad 350 osiedli żydowskich2. 

Poprzez przyjęcie przez Izrael żydowskich uchodźców z państw arabskich 

tymczasowe rozwiązania nabrały trwałego wyrazu.  

Według danych ONZ, w 1949 roku ofiarowaną przez nią pomoc uzyskało 726 

tys. Palestyńczyków3. Większość - 400 tys. - osiadła w środkowej części Palestyny pod 

zwierzchnictwem Jordanii. Dalsze 120 tys. znalazło się w Strefie Gazy - pod 

administracją Egiptu, inni w Libanie (prawie 100 tys.) i Syrii (około 80 tys.)4. 

Szacunkowo, niemalże 140 tys. nie skorzystało z pomocy. Łączna liczba uchodźców 

wyniosła zatem blisko 900 tys. osób. Większość z nich stała się mieszkańcami 

obozów, których liczba wciąż wzrastała5. W wyniku przyrostu naturalnego rosła też 

liczba uchodźców, których status stawał się dziedziczny. Zintegrowanie setek tysięcy 

Palestyńczyków z mieszkańcami terytoriów przyjmujących okazało się wręcz 

nierealne. W Libanie stanowili oni 10% społeczeństwa, w Jordanii jeszcze więcej. Ich 

                                                 
1 Od grudnia 1949 roku opiekę nad nimi sprawuje UNRWA - Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Uchodźcy żyją (często w skrajnej 
nędzy) w obozach które miały mieć charakter siedzib tymczasowych, a stały się osobnymi dzielnicami 
miejskimi. W sierpniu UNRWA zarejestrowała 3,6 mln uchodźców, mieszkających na terenie państw 
arabskich, zlokalizowanych wokół Izraela, którzy często dostają jedynie najpotrzebniejsze środki do 
życia i minimalną pomoc, niewspółmierną do ich potrzeb. 
2 А. Д. Эпштейн, Войны и дипломатия. Арабо – израильский конфликт в XX веке, Киев 2003, s. 
151-152. 
3 M. Lerner, Healing Israel/Palestine. A path to Peace and reconciliation, Berkeley 2003, s. 67-69. 
4 E. Rudnik, Mniejszość arabska w Izraelu w świetle konfliktu bliskowschodniego, [w:]  B. J. Albin, 
G. Tokarz (red.), Izrael i Autonomia Palestyńska: wybrane aspekty polityczne i prawne, Wrocław 
2007, s. 127-128. Także: А. Д. Эпштейн, Op.cit., s. 59. 
5 W tym miejscu warto wspomnieć, iż rzesze emigrantów i uciekinierów są także skutkiem apeli 
przywódców politycznych państw arabskich walczących z Izraelem, którzy nawoływali do opuszczania 
domostw, by następnie powrócić do nich z oddziałami arabskimi po zwycięskim zakończeniu wojny. 
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sytuacja była bardzo ciężka, choćby z uwagi na złe warunki ekonomiczne w samych 

państwach przyjmujących, rolniczy charakter ich gospodarek oraz brak 

wystarczającej liczby miejsc pracy. Ponadto barierą na drodze adaptacji do nowej 

rzeczywistości okazała się postawa większości Palestyńczyków, którzy wierzyli, że ich 

życie w obozach jest przejściowe, a powrót do opuszczonych uprzednio domów 

zagwarantowany1. Gdy okazało się inaczej, obozy, z uwagi na rosnącą frustrację 

uchodźców, stały się miejscem rekrutowania bojowników, gotowych do podjęcia akcji 

sabotażowych i terrorystycznych przeciwko znienawidzonemu okupantowi.  

Palestyńczycy żyjący na terytoriach, które znajdują się pod okupacją żydowską 

(ponad milion uchodźców z Zachodniego Brzegu Jordanu, który Izrael zajął w wyniku 

wojny z 1967 roku), żyją w bardzo ciężkich warunkach. Początkowo pozostawali 

bierni, a następnie od lat 80-tych, w rezultacie rozbudzenia narodowej tożsamości i 

uczuć propalestyńskich, rozpoczęli walkę z żydowskim panowaniem, sprzeciwiając 

się represjom politycznym, akcjom wywłaszczeń, dyskryminacji, ograniczeniom 

dostępu do zatrudnienia, zakazom swobodnego poruszania się etc.2. Uważa się, że to 

w obozach uchodźców palestyńskich narodziła się palestyńska tożsamość narodowa 

ludzi, którzy wcześniej określali się po prostu jako Arabowie lub palestyńscy 

Arabowie. 

Nie można zaprzeczyć, że w wyniku politycznego poparcia, decydenci izraelscy 

rozszerzali strefę osiedli żydowskich, co z kolei oddalało pozytywne rozstrzygnięcie 

konfliktu bliskowschodniego. Faktem jest, że izraelskie rządy zapewniały o chęci 

rozwijania dialogu i współpracy ze stroną arabską, jednocześnie nasilając działania 

okupacyjne. Palestyńczycy - głęboko podzieleni, odwołując się do metod 

terrorystycznych (takich jak ataki na ludność cywilną, zamachy bombowe 

dokonywane przez samobójców w autobusach, sklepach, dyskotekach czy innych 

miejscach publicznych), nie zdołali wyegzekwować swojego stanowiska i nie wpłynęli 

na zmianę polityki Izraela. Ten natomiast dopuścił się równie nieadekwatnych do 

statusu państwa demokratycznego działań, takich jak chociażby: masowe tortury w 

ramach odpowiedzialności zbiorowej, burzenie domów terrorystów oraz ich bliskich 

współpracowników, a nawet rodzin i znajomych, akcje zbrojne przeciwko 

terrorystom (kosztem śmierci ludności cywilnej), rekwizycje, nielegalne 

                                                 
1 A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Op.cit., 109-113. 
2 D. K. Shipler, Op.cit., s. 29-30. Także: А. Д. Эпштейн, Op.cit., s. 60-61. 
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zatrzymywania, przymus fizyczny podczas śledztwa, rozprawy sadowe zakończone 

surowymi wyrokami zanim obrona zapoznała się z treścią oskarżenia itp.1.  

Jednym z podstawowych celów każdego państwa jest zapewnienie stanu 

bezpieczeństwa (zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego). Izrael, aby go osiągnąć, 

musi znaleźć drogę pokojowego współistnienia z ludnością palestyńską. Jednakże 

przeciwko takiemu współistnieniu wymierzona jest okupacja Zachodniego Brzegu, 

zmieniająca państwo żydowskie w kraj kolonialny2. Czynnik konfliktogenny stanowią 

dodatkowo warunki egzystencji Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim 

Brzegu Jordanu, które nie znajdują akceptacji, z uwagi na brak pokrycia z ogólnie 

przyjętymi na arenie międzynarodowej standardami, właściwymi cywilizowanemu i 

demokratycznemu państwu3. Co ważne, w samym społeczeństwie izraelskim 

umocniły się dwa stanowiska: podział na zwolenników bezwzględnego stosowania 

siły i posługiwania się terrorem (jako reakcja na zamachy ze strony Palestyńczyków) 

oraz na obrońców praw człowieka, którzy jedyną drogę do zapewnienia 

bezpieczeństwa państwa widzą w rozwiązaniach pokojowych i dialogu. 

 

 

3. Budowa muru w świetle prawa międzynarodowego 

 

W 2003 roku Izrael rozpoczął budowę muru, który oddzielić miał ziemie 

izraelskie od ziem Autonomii. Zdaniem rządu izraelskiego, budowa muru stanowi 

zabezpieczenie dla osiedli mieszkaniowych, które położone są na wschód od Zielonej 

Linii, na podstawie której przyjęto linię demarkacyjną4. Ma ona także jeszcze jedno, 

istotne zadanie - może być pomocna przy wyznaczeniu stałych granic państwowych, 

                                                 
1 M. V. Llosa, Izrael – Palestyna. Pokój czy święta wojna, Warszawa 2007, s. 47, 52, 57. 
2 B. Bolechów, Żydowski fundamentalizm i radykalizm religijny w Izraelu i na Terytoriach 
Okupowanych, [w:]  B. J. Albin, G. Tokarz (red.), Op.cit., s. 85-86. 
3 Podstawą egzystencji palestyńskiej ludności ze Strefy Gazy było zatrudnienie w rolnictwie, 
budownictwie, jako rzemieślnik lub pomoc domowa. Ograniczenie wydawania pozwoleń na pracę 
przez rząd izraelski (od 1991 roku) w odpowiedzi na względy bezpieczeństwa podyktowane 
pochodzeniem z jej obszaru terrorystów, spowodowało gwałtowny wzrost bezrobocia i obniżenie 
poziomu życia. Obecnie jedynie 100 - 150 uchodźców przekracza codziennie granicę z Izraelem, a 
niegdyś ich liczba oscylowała wokół 100 tysięcy osób. Bezrobocie w Strefie Gazy sięga w rezultacie 
około 70% populacji. Bez pomocy UNRWA (materialnej oraz w postaci kursów i warsztatów dla 
bezrobotnych),  sytuacja wyglądałaby jeszcze gorzej. Jednak pomoc ta jest zbyt mała, a pesymizm i 
marazm towarzyszy niemalże wszystkim uchodźcom. Dla nich odejście ze Strefy Gazy żydowskich 
osadników i żołnierzy nie oznacza poprawy sytuacji i nadziei na lepsze jutro. Na ten temat: J. 
Świrkowicz, Narodziny izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego, Warszawa 2006, s. 58-59. 
4 A. Bujak, Znaczenie osadnictwa żydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu w izraelsko-
palestyńskich negocjacjach pokojowych, [w:] A. Kapiszewski (red.), Świat arabski w procesie 
przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, Kraków 2008, s. 288-289. 
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które pozwoliłyby odseparować Żydów od większości palestyńskiej populacji, a także 

zachować stabilną większość w Izraelu1. Jednakże zdaniem opinii publicznej, budowa 

muru stanowi przykład łamania przez stronę izraelską praw człowieka (choćby z 

uwagi na brak dostatecznej ilości bram), naruszając prawo do swobodnego 

poruszania się, korzystania z praw socjalnych, edukacji, zatrudnienia etc., a w 

konsekwencji prowadząc do dezorganizacji życia społeczeństwa palestyńskiego2.  

Powstająca na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu budowla, pomysł Partii 

Pracy,  ma ostatecznie osiągnąć 650 km długości. W opinii decydentów, jej celem jest 

zapewnienie bezpieczeństwa (faktem jest, że dzięki niemu znacznie obniżyła się 

liczba zamachów samobójczych)3. Wielu obserwatorów jednak uważa, iż Izrael 

wykorzystuje mur do zdobycia znacznej części okupowanych terenów, a także 

odgrodzenia miast arabskich od żydowskich (w konsekwencji uczynienia z nich 

zamkniętych stref) i podzielenia obszaru Zachodniego Brzegu tak, aby utrudnić w 

przyszłości funkcjonowanie ewentualnego państwa palestyńskiego. W celu ochrony 

osiedli żydowskich, mur przebiega w łamanej linii, przecinając niekiedy miasteczka i 

wsie na 2 lub 3 części. Rozdziela tym samym rodziny, rolników od ich pól, ludzi od 

miejsc pracy czy uczniów od szkół4.  

Warto w tym miejscu podkreślić, iż osiedla żydowskie nie są budowlami 

przejściowymi, łatwymi do likwidacji. Wysiedlenie 8,5 tys. osadników z 21 osiedli 

Strefy Gazy oraz z 4 osiedli z Zachodniego Brzegu, zostało dokonane jedynie dzięki 

mobilizacji całej armii żydowskiej. Intencją rządu Szarona było pokazanie woli 

kompromisu, do jakiego zdolny jest Izrael5. Równocześnie jednak stale umacniana 

jest żydowska obecność na Zachodnim Brzegu, o czym świadczą zresztą słowa 

jednego z dowódców sił okupacyjnych: „W Gazie wychodzimy i zamykamy za sobą 

drzwi. Nie mamy jednak intencji opuszczać Judei czy Samarii. Pozostaniemy tam na 

setki i tysiące lat”6. Potwierdzeniem owego zamiaru jest rozwój osadnictwa.  Obecnie 

w setkach osiedli, które często są już prawdziwymi miastami, mieszka prawie 200 

                                                 
1 Opinię taką wyraził m.in. premier Olmert. Zobacz: Ibidem, s. 290. Warto pamiętać, że Izrael jest 
jedynym państwem bliskowschodnim, które nie posiada jasno wyznaczonych granic państwowych.  
2 Porównaj: B. Krzan, Izraelski mur bezpieczeństwa w świetle opinii doradczej Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości [w:] B. J. Albin, G. Tokarz (red.), Op.cit., s. 234. 
3 K. Bojko, Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006, Warszawa 2006, s. 226-227. 
4 Mur poważnie utrudnia wymianę handlową i pracę Palestyńczyków w pobliskich miejscowościach 
(innych niż miejsce zamieszkania). Przyczynia się do wzrostu bezrobocia i pogłębienia trudnej sytuacji 
ekonomicznej. Do codziennych zjawisk należy np. widok dzieci, które aby dostać się do szkoły muszą 
stać w bardzo długich kolejkach.  
5 C. Shindler, A history of modern Israel, Cambridge 2008, s. 314-320. 
6 Report on Israeli Settlement In The Occupied Territories. 2007. Foundation for the Middle East 
Peace, Vol. 17, No. 2, March-April.  
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tys. nacjonalistycznych i ortodoksyjnych Żydów, traktujących osadnictwo  na 

ziemiach przodków  jako wypełnianie woli Boga1. Wraz z ludnością osiedli ze 

Wschodniej Jerozolimy i okolic, łączna liczba osadników przekracza 400 tys.2.  

 

 

4. Podsumowanie 

 

W historii Izraela ważnym cenzusem czasowym jest rok 1967 (zwycięstwo w 

wojnie sześciodniowej, a w jego konsekwencji początek problemu „terytoriów 

okupowanych” i polityki osadniczej), który zapoczątkował istotne przemiany państwa 

żydowskiego. Był bowiem przyczyną socjopolitycznego pęknięcia w tożsamości jego 

obywateli oraz wzrostu antagonizmów zarówno na arenie lokalnej, jak i 

międzynarodowej. Spowodował rozwój „palestynizacji” (uczuć i postaw pro-

palestyńskich) mniejszości arabskiej w Izraelu, a także oddalenie szansy na pokojowe 

rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego i masową krytykę kursu polityki państwa 

żydowskiego.  

Pomimo wielu pozytywnych wydarzeń w ostatnich latach, konflikt izraelsko - 

palestyński wciąż pozostaje otwartą kwestią: Izraelczycy zignorowali wyrok 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący budowy muru3. Ponadto, 

ignorując protesty i krytykę z wielu różnych stron i sfer opinii międzynarodowej, 

zakładają izraelskie osiedla na okupowanych terytoriach palestyńskich4. Stąd, wraz z 

budową każdego nowego osiedla oraz fragmentu muru, perspektywa pokoju na 

Bliskim Wschodzie niechybnie oddala się.  

  

                                                 
1 C. Shindler, Op.cit., s. 324. 
2 Warto dodać, iż kroki Izraela takie jak: blokady, drogi objazdowe, budowa muru czy nawet wycofanie 
ze Strefy Gazy służą jednemu celowi, za jaki uznano utrzymanie fizycznej kontroli nad Zachodnim 
Brzegiem. Dla przykładu: w 2005 roku liczba oddanych mieszkań w osiedlach żydowskich zwiększyła 
się w stosunku do roku poprzedniego o 83%, a o 14 tys. wzrosła liczba przybyłych osadników. Z kolei w 
2006 roku rozpoczęto budowę ponad 3 tys. mieszkań, mogących pomieścić docelowo ponad 12 tys. 
osób.  
3 http://www.unic.un.org.pl/palestyna/tlo.php (data dostępu: 3.05.2012). 
4 R. B. Cramer, Dlaczego Izrael przegrał?, Warszawa 2006, s. 81. Budowa żydowskich osiedli 
stanowiła zagrożenie dla ludności palestyńskiej także z powodu celu żydowskiej polityki osadniczej, 
jakim było przekształcanie terytoriów okupowanych w integralną część państwa. Porównaj: J. 
Świrkowicz, Op.cit., s. 56-59. 
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Diana Niewczas1, Paulina Patyk2 

Felaszowie - marginalizacja mniejszości etiopskiej w Izraelu 

 

 

1. Wstęp 

 

Celem artykułu jest przedstawienie problemu dyskryminacji Felaszów – ludu 

wywodzącego się z Etiopii, a obecnie zamieszkującego w większości Izrael. Analizie 

poddano różnice na tle społecznym i religijnym, które przyczyniają się do 

wykluczenia Felaszów ze społeczeństwa. Szczególny nacisk w opracowaniu został 

położony na łamanie praw człowieka oraz utrudnioną asymilację tej mniejszości. 

Obecnie sprawa marginalizacji Felaszów jest coraz głośniejsza. „Nie chcemy 

dla naszych dzieci czarnego getta”3 - tymi słowami zwrócili się mieszkańcy dzielnicy 

Petach Tikwy do ministra edukacji. Dla Felaszów Izrael miał być Ziemią Obiecaną, 

która pozwoliłaby na godną egzystencję, a przede wszystkim swobodne wyznawanie 

religii protoplastów. Nowoczesne społeczeństwo izraelskie niestety nie było gotowe 

na przyjęcie tak licznej etiopskiej mniejszości żydowskiej, nie będącej w stanie 

zaaklimatyzować się w nowej rzeczywistości. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy 

jest fakt, że państwo nie zapewniło Felaszom odpowiednich warunków do życia oraz 

to, że dobrowolnie poddają się oni „gettaizacji”, co doprowadziło do rozwarstwienia 

społeczeństwa. 

 

 

2. Zarys historyczny 

 

Felaszowie pod względem antropologicznym są jednym z ludów z grupy Ageu, 

którzy zasiedlali tereny na północ od jeziora Tana na Wyżynie Abisyńskiej 

(południowa część Etiopii). Obecnie zamieszkują Izrael w wyniku zorganizowanych 

                                                 
1
  Studentka II roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkini studenckiego 

koła naukowego Homo Homini zajmującego się tematyką praw człowieka, ich łamania oraz sposobami 
ochrony tych praw.  
2
 Studentka I roku kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Członkini Studenckiego Koła Naukowego Praw Człowieka „Homo Homini”. 
3 R. Frister, Etiopscy Żydzi dyskryminowani w Izraelu, http://www.polityka.pl/swiat/analizy 
/1520220,1,etiopscy-zydzi-dyskryminowani-w-izraelu.read, (data dostępu: 01.04.2012  r.) 
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akcji przesiedleńczych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego 

stulecia. Felaszowie zajmowali się rolnictwem oraz rzemiosłem. Szacunkowa 

liczebność ludu oscylowała w granicach 60 tysięcy osób. Zagadką etnograficzną jest 

pochodzenie Felaszów. Trudno jednoznacznie dowieść, czy stanowią oni rdzenną 

ludność Ageu, która została nawrócona na judaizm, czy należy ich traktować w 

kategoriach ludności napływowej. Sami Felaszowie utożsamiają się z Izraelczykami - 

według ich tradycji są społecznością alochtoniczną1. 

Określenie Felasza jest dla nich obraźliwe, sami nazywają siebie Biete Israel, czyli 

„Dom Izraela”. Swoje pochodzenie wywodzą z dynastii salomońskiej. W czasach 

przed narodzeniem Chrystusa przybyli wraz z Menelikiem I, synem króla Salomona i 

królowej Saby, na południe ówczesnej Etiopii. Legenda ta nie została potwierdzona 

historycznie, ale zastanawiające jest pochodzenie czarnoskórych Żydów w środku 

jednego z afrykańskich państw. Według tej legendy pobierający nauki w Jerozolimie 

Menelik wyruszył na południe Etiopii w celu założenia tam księstwa, którego lud 

wyznaje religię jego przodków. Od I do VI w. na ziemiach Etiopii panowała dynastia 

Aksum. Z zapisów wynika, że gdy w IV wieku dynastia przyjęła chrzest, uczynił tak 

cały naród z wyjątkiem Biete Israel, którzy w związku z tą okolicznością 

odseparowani zostali od reszty społeczeństwa2. Do XX wieku Felaszowie byli swego 

rodzaju legendą, brakowało pism i książek na ich temat. Europejscy podróżnicy: 

James Bros ze Szkocji w 1772 roku oraz Antoine D‟Abadi z Francji w 1845 roku 

dotarli na tereny zamieszkiwane przez Felaszów, opisali ich życie oraz obyczaje3. 

Badaczy zaskoczyło, iż opisywany lud zna Stary Testament spisany 

w starożytnym etiopskim języku gyyz, a ich wiara opiera się przede wszystkim na 

Pięcioksięgu, podczas gdy Żydzi etiopscy pierwotnie wyznawali mozaizm. Obyczaje 

Felaszy charakteryzowały się przestrzeganiem wypoczynku sobotniego, 

świętowaniem dnia Pesach, spożywaniem wyłącznie potraw koszernych 

i poddawaniem noworodków ceremonii obrzezania. W każdej wsi centralnym 

punktem była drewniana lub gliniana synagoga. Felaszowie byli całkowicie 

odizolowani od narodu żydowskiego zamieszkującego obszar Ziemi Świętej. Nie znali 

więc Talmudu, a separacja od Izraela sprawiła dodatkowo, że nie posługiwali się ani 

językiem aramejskim, ani hebrajskim. Pomimo różnic w obrządkach, które były 
                                                 
1 A. Bartincki, J. Mantel-Niećko, Historia Etiopii, Wrocław 1971, s. 34. 
2R. Frister, Etiopscy Żydzi dyskryminowani w Izraelu,  
http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1520220,1,etiopscy-zydzi-dyskryminowani-w-izraelu.read, 
(data dostępu:  01.04. 12 r.) 
3 Ibidem. 
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główną przyczyną braku akceptacji przez ortodoksyjnych Żydów, wierzyli oni 

w przyjście Mesjasza, a  Jerozolimę uważali  za swoją duchową stolicę1. 

 

 

3. Akcje przesiedleńcze 

 

Powiązania religijne oraz wybuch wojny domowej w Etiopii przyczyniły się do 

pierwszych fal migracyjnych w latach 60. i 70. XX wieku przez Sudan do Izraela. 

Od 1984 roku państwo Izrael rozpoczęło akcję przesiedleńczą Felaszów z 

Etiopii do Izraela. Pierwszą z nich była „Akcja Mojżesz” przeprowadzona przez 

Mosad oraz agentów CIA. Felaszowie byli przeprowadzani przez Sudan, a stamtąd 

trafiali do Izraela na statkach izraelskiej marynarki wojennej. Władze Sudanu 

zgadzały się na pomoc w akcji, ale w zamian za korzyści finansowe, które 

otrzymywały od bogatych Żydów żyjących w Ameryce2. Podczas „Akcji Mojżesz”, 

trwającej od 18 listopada 1984 do 5 stycznia 1985 roku, do Izraela trafiło około 8 

tysięcy ludzi. W 1985 roku, z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga 

Busha oraz CIA, udało się przewieźć do Izraela jeszcze 800 osób, które pozostały na 

terenie Sudanu3. Następnym etapem przesiedleń była „Akcja Salomon”, która odbyła 

się w maju 1991 roku. W ciągu 36 godzin samolotami pasażerskimi przewieziono 

ponad 14 tysięcy ludzi4. 

 

 

4. Współczesność 

 

Obecnie w Izraelu żyje około 100 tysięcy Felaszów. Ich marginalizacja ma 

aspekt wielowymiarowy i wynika nie tylko z różnic kulturowych, ale także z tego, że 

państwo izraelskie nie było do końca przygotowane na przyjęcie tak licznej grupy 

imigrantów. 

Jednym z pierwszych rozczarowań, jakie spotkało Felaszy po przybyciu do 

Izraela, było nieuznanie ich za pełnoprawnych Żydów. Zostali oni zmuszeni do 

                                                 
1 Ibidem. 
2 R. Frister, Etiopscy Żydzi dyskryminowani w Izraelu,  
http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1520220,1,etiopscy-zydzi-dyskryminowani-w-izraelu.read , 
(data dostępu: 01.04. 12  r.) 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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ceremonii odnowienia wiary. Pomimo że religia Felaszów w znacznym stopniu 

odpowiadała judaizmowi rabinicznemu, posiadała kilka różnic. Felaszowie nie znali 

języka hebrajskiego (w liturgii stosują język gyyz) oraz opierali swoją wiarę jedynie 

na Torze, ponieważ nie znali Talmudu i innych pism religijnych1.  

Jeszcze w 2011 r. etiopscy rabini zwani kessimami prowadzili strajk głodowy, 

ponieważ rząd nie chciał ich uznać za oficjalnych kapłanów Felaszy. Izraelskie władze 

nie przyznały im praw przysługujących oficjalnym duchownym, w tym prawa 

włączenia do gmin żydowskich. Izraelskie ministerstwo ds. religijnych nie chce uznać 

kessimów za rabinów, chociaż w życiu wiernych spełniają te same role co inni rabini2. 

Styl etiopskiego życia Felaszów znacząco różnił się od panującego w 

nowoczesnym Izraelu. Etiopczycy byli społeczeństwem wiejskim, zajmującym się 

rolnictwem w pierwotnych warunkach. Pierwsze zetknięcie z techniką było dla nich 

wyzwaniem. Nie znali telewizji ani telefonów, nie potrafili korzystać z toalet. 

Pracownicy socjalni musieli tłumaczyć im, do czego służą poszczególne sprzęty i jak 

ich używać. Problemem okazały się również różnice w relacjach międzyludzkich. 

Przykładowo Etiopczycy nie zaczynali pierwsi rozmowy ze starszą osobą oraz nie 

patrzyli jej w oczy. Byli nauczeni ukrywać swoje emocje, a kobiety nie mogły 

tłumaczyć niczego mężczyznom. Bezpośredniość oraz jawne okazywanie emocji w 

społeczeństwie izraelskim były dla nich szokiem. Zderzenie z cywilizacją wpłynęło na 

zmiany w relacjach rodzinnych3. Upadł autorytet starszyzny, młodzież pozostawiona 

sama sobie wybiera zupełne inną drogę życia niż ich dziadkowie - niestety często 

wybierając przemoc i narkotyki. Etiopskie kobiety obserwując Izraelki, uległy 

emancypacji, co często było przyczyną przemocy w domach, ponieważ mężczyźni siłą 

próbowali wymusić posłuszeństwo4. 

Inna barierą była bariera językowa. Do tej pory starsze pokolenia nie znają 

języka hebrajskiego, co utrudnia im asymilację oraz przyczynia się do rozłamu 

między starym a nowym pokoleniem.  

Poziom wykształcenia mniejszości etiopskiej również odbiega od poziomu 

reszty społeczeństwa. Od początku przybycia do Izraela migrantów cechował słaby 

                                                 
1 Felaszowie- Zapomniani Żydzi Etiopii, http://www.religie.424.pl/felaszowie-zapomniani-zydzi-
etiopii,20,article.html, (data dostępu: 07.04.12 r.) 
2 Izrael: etiopscy rabini podejmują głodówkę, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/izrael-etiopscy-

rabini-podejmuja-glodowke,1,4946663,wiadomosc.html,  (data dostępu: 01.04.12 r.) 
3 Bete Israel we współczesnym Izraelu, http://fzp.net.pl/spoleczenstwo-i-gospodarka/ziemia-

obiecana, (data dostępu: 02. 04. 12 r.) 
4 Bete Israel we współczesnym Izraelu, http://fzp.net.pl/spoleczenstwo-i-gospodarka/ziemia-
obiecana, (data dostępu: 02.04.12 r.) 

http://fzp.net.pl/spoleczenstwo-i-gospodarka/ziemia-obiecana
http://fzp.net.pl/spoleczenstwo-i-gospodarka/ziemia-obiecana


Izrael z perspektywy prawnoczłowieczej i prawnomiędzynarodowej 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

79 

 

poziom edukacji i do dziś są oni najgorzej wyedukowaną grupą. Wiąże się to z tym, że 

niewykształceni rodzice nie dają swoim dzieciom żadnej edukacji wstępnej we 

wczesnych latach życia. Dzieci trafiają następnie do szkół rejonowych albo 

religijnych, gdzie poziom nauczania jest raczej niski. Wiele etiopskich dzieci porzuca 

szkołę przed jej ukończeniem, wiele z nich nie przynosi ze sobą potrzebnych do nauki 

materiałów, takich jak podręczniki i ćwiczenia. Wśród tej mniejszości jest również 

mała liczba studentów, chociaż w ostatnich latach nastąpił niewielki wzrost. W celu 

podniesienia poziomu wykształcenia Felaszów powstaje wiele programów (w 

większości finansowanych przez rząd izraelski), m. in. tworzenie drużyn harcerskich 

oraz Youth Aliyah Programme, podczas którego przez pół dnia naucza się 

przedmiotów humanistycznych, a przez pozostały czas umiejętności technicznych1. 

Różnice w wykształceniu dzieci etiopskich i izraelskich powodują to, że często 

te drugie nie chcą uczęszczać do tych samych szkół, co ich czarnoskórzy koledzy. 

Prowadzi to do licznych przejawów rasizmu. Przykładowo dyrektor pewnej szkoły w 

mieście Aszdod utworzył dwie osobne klasy dla uczniów biało- i czarnoskórych. 

Dzieci miały osobne przerwy, a lekcje zaczynały się w innych godzinach i wszystko po 

to, aby uczniowie nie spotkali się na korytarzu. Dzieci Felaszy są niechętnie 

przyjmowane do szkół, w których uczą się dzieci Izraelczyków w obawie, że zaniżą 

poziom. Pewna religijna szkoła podstawowa Ner Etzion położona w ubogiej dzielnicy 

Petach Tikwy, niedaleko Tel Awiwu, okazała się swojego rodzaju gettem dla 

Felaszów, ponieważ tylko do niej przyjmowane były dzieci imigrantów. Wywołało to 

protesty rodziców, wskutek czego szkoła została zamknięta. Później okazało się 

niestety, że żadna inna religijna szkoła w okolicy nie miała miejsc dla ciemnoskórych 

uczniów2. 

Brak odpowiedniego wykształcenia przekłada się na niskie zatrudnienie w tej 

grupie społecznej. Jak wykazują badania przeprowadzone przez IAEJ (Izraelski 

Związek Żydów Etiopskich) oraz ALMAYA (Stowarzyszenie i Projekt Edukacyjny dla 

Beta Izrael) w grupie wiekowej 25-42 lat, 47% mężczyzn i 62% kobiet jest 

bezrobotnych. Co więcej, 90% Felaszów pracuje za minimalne wynagrodzenie, 62 % 

                                                 
1 B. Popławski, Marginalizacja migrantów z Etiopii w Izrael (1980-2009), 
http://www.historia.org.pl/index.php/publikacje/publikacje/historia-najnowsza/707-marginelizacja-
migrantow-z-etiopii-w-izraelu-1980-2009.html, (data dostępu: 05.04.12 r.) 
2 R. Frister, Etiopscy Żydzi dyskryminowani w Izraelu,  
http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1520220,1,etiopscy-zydzi-dyskryminowani-w-izraelu.read, 
(data dostępu :  01.04.12 r.) 
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rodzin nie otrzymało od rządu izraelskiego zasiłków, a 72% dzieci żyje w skrajnym 

ubóstwie1. 

Ważnym aspektem jest również kwestia gettaizacji Etiopczyków. Po tym, jak 

trafili do Izraela, stworzono dla nich specjalne ośrodki, w których się osiedlali. 

Następnie, zgodnie z decyzją rządu, mieli oni znaleźć własne mieszkania. Jednak 

pieniądze, które otrzymali pozwalały jedynie na zakup mieszkań w bardziej ubogich 

dzielnicach, a większość rodzin pozostała w ośrodkach. Na proces gettaizacji wpływa 

także usposobienie tej mniejszości, która ze względu na problemy z asymilacją w 

nowym państwie wybiera alienację. W gettach Felaszowie mogą powracać do 

zwyczajów, jakie kultywowali w Etiopii. Daje im to swoiste poczucie bezpieczeństwa2. 

Etiopska młodzież, która nie czuje się związana ze społeczeństwem izraelskim, 

sama podkreśla swoją odmienność. Swoim zachowaniem oraz strojem nawiązują do 

Afroamerykanów i Jamajczyków, ponieważ bardziej utożsamiają się z innymi 

czarnoskórymi mniejszościami niż z białymi Żydami3. 

W roku 2010 państwo Izrael zezwoliło na przyjazd 8 tys. Felaszów Mura, czyli 

Felaszów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Przez lata ludność ta czekała na 

taką możliwość w obozach przejściowych. Rząd Izraela chciał rozwiązać ten problem 

ze względu na trudną sytuację humanitarną, jaka panowała w obozach. Według 

ówczesnych zapowiedzi premiera Izraela – Netanjahu – Felasze Mura mieli zostać 

sprowadzeni do Izraela w ciągu 3 najbliższych lat. Izrael automatycznie przyznaje 

obywatelstwo imigrantom pochodzenia żydowskiego. Jednak większość Felaszów 

Mura musiała przejść konwersję, aby móc otrzymać izraelskie obywatelstwo. W ich 

przypadku skrócono zwykły dwuletni okres konwersji do jego ostatniej części – 

spotkania z sądem rabinicznym oraz zanurzenia kobiet w rytualnej mykwie, a w 

przypadku mężczyzn obrzezania4. 

 

 

 

                                                 
1 B. Popławski, Marginalizacja migrantów z Etiopii w Izrael (1980-2009), 
http://www.historia.org.pl/index.php/publikacje/publikacje/historia-najnowsza/707-marginelizacja-
migrantow-z-etiopii-w-izraelu-1980-2009.html, (data dostępu: 05.04.12 r.) 
2 B. Popławski, Marginalizacja migrantów z Etiopii w Izrael (1980-2009), 
http://www.historia.org.pl/index.php/publikacje/publikacje/historia-najnowsza/707-marginelizacja-
migrantow-z-etiopii-w-izraelu-1980-2009.html, (data dostępu :05.04.12 r.) 
3 Bete Israel we współczesnym Izraelu, http://fzp.net.pl/spoleczenstwo-i-gospodarka/ziemia-
obiecana,(data dostępu :02.04.12 r.) 
4 Netanjahu: wpuścimy Etiopczyków do Izraela, http://www.wprost.pl/ar/217669/Netanjahu-
wpuscimy-Etiopczykow-do-Izraela/,(data dostępu:  06.04.12 r.) 
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5. Zakończenie 

 

Podsumowując, brak możliwości wyrwania się z kręgu biedy nie pozwala 

Felaszom w pełni zintegrować się ze społeczeństwem izraelskim. Biedni i źle 

wykształceni rodzice nie zapewniają dzieciom odpowiednich podstaw wiedzy, dlatego 

dzieci te mają potem liczne problemy w szkole i nie dorównują pozostałym 

rówieśnikom. Rodzice, również ze względów materialnych, nie są w stanie udźwignąć 

kosztów edukacji, dlatego dzieci często nie posiadają odpowiednich materiałów na 

lekcjach i nie kontynuują nauki na wyższych szczeblach edukacji. Młodzież zdana 

sama na siebie, niestety wielokrotnie wchodzi na drogę przestępstwa lub uzależnia 

się od narkotyków, co prowadzi do tego, że w dorosłym życiu stają się bezrobotnymi, 

słabo wykształconymi ludźmi, którzy nie są w stanie wyrwać się z tzw. kultury 

ubóstwa i przekazują te wzorce dalszym pokoleniom. W związku z powyższym 

Felasze są negatywnie odbierani przez nowoczesne społeczeństwo izraelskie i 

wykluczani poza jego krąg. Pomimo pomocy ze strony rządu, wciąż widoczna jest 

różnica pomiędzy tą mniejszością a rodowitymi Izraelczykami. Pozostaje mieć jednak 

nadzieję, że późniejsze pokolenia wyrwą się z kręgu biedy i nauczą egzystować w 

społeczeństwie Izraela oraz korzystać w pełni z możliwości i dóbr, jakie daje 

nowoczesne państwo, pamiętając jednocześnie o kulturze i historii swoich przodków. 
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Anna Maria Nowak1 

Prawa człowieka we współczesnej literaturze izraelskiej 

 

 

1. „Getrennt marschieren, vereint schlagen”2 

 

W obliczu postępującego procesu unifikacji społeczeństw, zanikania dzielących 

je różnic, jakakolwiek użyteczna klasyfikacja lub dokonywanie trafnych podziałów 

wydają się niemożliwe bądź co najmniej bezcelowe. 

Dziwić nie może zatem fakt, że nauki prawne już w pierwszej połowie XX 

wieku dostrzegły potrzebę współpracy z innymi dyscyplinami naukowymi, a 

tendencje tak ukierunkowane z biegiem lat tylko się nasilały, zarówno w 

modernistycznym, jak i postmodernistycznym sposobie myślenia. Podstawę 

niniejszej pracy stanowić będzie właśnie postmodernistyczna specjalność naukowa 

zmierzająca do integracji prawa z literaturą. 

Niewątpliwym jest pozostawanie prawa i literatury we wzajemnych relacjach3, 

a odbieranie literaturze znaczącej roli w procesie upowszechniania prawa i 

popularyzacji praworządności, choćby przez wzgląd na samo tylko silne 

oddziaływanie literatury na rzesze odbiorców, wydaje się bezzasadne. Rola literatury 

nie ogranicza się tym samym wyłącznie do promowania obowiązujących (bądź 

wykreowanych w świecie literackim) wzorców systemowych. Równie często, jeśli nie 

częściej, pozostaje ona w swoistej opozycji, podważając autorytatywność stosowania 

prawa poprzez zjednostkowane, zindywidualizowane oceny, wydawane ze 

skonkretyzowanej perspektywy ukształtowanej refleksją nad przeszłością bądź 

wnikliwą obserwacją rzeczywistości. Nie można również zapominać o wspólnym  dla 

tekstów prawnych i literackich przymiocie tekstualności4, jak i podobieństwie obu 

dyscyplin, dzierżących u swych podstaw tak kluczowe i dla obu istotne - s ł o w o .  

 

                                                 
1 Urodzona 8 lipca 1991r. w Łodzi. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w 
Poznaniu, obecnie studentka I roku Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Studenckiego 
Koła Naukowego Praw Człowieka „Homo Homini”. 
2  „Maszerować oddzielnie, uderzać razem”(niem.); zasada taktyki wojennej feldmarszałka Helmutha 
von Moltke.   
3 Zob. P. Hanaffin, A. Gearey, J. Brooker, Introduction: On Writing: Law and Literature, “Journal of 
Law and Society”, nr  31, 2004. 
4 A. Burzyńska, Teorie literatury XX wieku : podręcznik, Kraków 2006, s. 341-342. 
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2. Law & Literature1 jako postmodernistyczna specjalność naukowa 

 

Law & Literature, obok szeregu innych specjalności naukowych, 

wyszczególniając tutaj chociażby feministyczną teorię prawa, usytuować należy w 

nurcie postmodernizmu prawniczego, wychodzącego naprzeciw nieporadności 

pozytywizmu wobec XX-wiecznych konfliktów i wojen, totalitaryzmów i reżimów, 

kryzysów społecznych i gospodarczych. Jest on tym bardziej wartościowy, że nadzieje 

pokładane w modernizmie prawniczym nie doczekały się spełnienia - zamiast 

oczekiwanej i niewątpliwie potrzebnej „naprawy” pozytywizmu, opierając się na 

założeniach m.in. empiryzmu, utylitaryzmu czy scjentyzmu, modernizm nie uczynił z 

prawoznawstwa nauki rzetelnej, nie ulegającej wpływom ideologicznym. 

Myśl postmodernistyczna wniosła do filozofii prawa świeżość z samej swej 

natury - twórczą, łagodzącą rozdźwięk między rzeczywistością a doktryną, polegającą 

na „przedkładaniu wielości ponad jedność, różnorodności ponad identyczność, 

heterogeniczności ponad homogeniczność, komparatystyki ponad hermetyczność, 

spontaniczności ponad utrwalanie”2. Odrzucając determinizm społeczny, 

równocześnie gratyfikując w metodologii nauk prawnych antynaturalizm 

metodologiczny, postmodernizm prawniczy spotyka się po dziś dzień z nierzadką i, 

często przecież, uzasadnioną krytyką. Spór między zwolennikami postmodernizmu a 

jego przeciwnikami ma dla niniejszego tekstu znaczenie dość marginalne, warto go 

jednak przejrzyście zasygnalizować, odcinając się tym samym od bezkrytycznej 

pochwały któregokolwiek ze stanowisk. Niemniej jednak, wątpliwości ulegać nie 

może potrzeba wyjścia poza wytworzone przez pozytywizm prawniczy ograniczenia, a 

„postmodernizm jest w tym zakresie tylko jedną z ofert, wprawdzie nie zawsze 

najlepszą, ale ...czasami wartą rozważenia”3. 

Dopiero ostatnie dziesięciolecia przyniosły literackiej teorii prawa dynamiczny 

i stały rozwój4, szczególnie zauważalny na gruncie amerykańskim i brytyjskim. Nie 

bez znaczenia jest tutaj charakter precedensowy common law, bezpośrednio 

wpływający na większą „otwartość” w podejściu do dyscyplin prawnych, 

                                                 
1 Termin ten funkcjonuje również  pod  polską nazwą:  Literacka teoria prawa. 
2 R. Tokarczyk, Filozofia prawa XXI wieku, esej opublikowany na stronie autora: 
http://rtokarcz.nazwa.pl/antrpl/filozo2.htm (data dostępu: 30.05.2012).  
3 L. Morawski, Co może dać nauce prawa postmodernizm?,  Toruń 2001, s. 12.  
4 Zob. R. A. Posner, Law  and Literature, Cambridge 2009, s. 12. 
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funkcjonującą w prawie kontynentalnym w innych granicach oraz zasadniczo 

mniejszym stopniu. 

W Law & Literature przyjęło się wyodrębniać dwie główne zależności 

stanowiące obszar zainteresowania teoretyków: Law in Literature (Prawo w 

literaturze) oraz Law as Literature (Prawo jako literatura). Law as Literature 

bazuje na podejściu do tekstu prawnego, a w rezultacie na jego wykładni, w sposób 

charakterystyczny analizie i krytyce literackiej. Często stawia interpretatora norm w 

sytuacji podobnej adresatowi – odbiorcy tekstu literackiego, ulepszając rozumienie 

prawa przez osadzenie go w kontekście środowiska społecznego1. Law in Literature 

koncentruje natomiast swoją uwagę na sposobie, w jaki sytuacje prawne zostały w 

literaturze przedstawione, przypisując szczególne znaczenie „niezależnemu” 

postrzeganiu prawa przez autorów tekstów literackich, którzy to w swoich dziełach 

ukazują zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ prawa na kondycję człowieka. 

Warto zauważyć, że Law as Literature oraz Law in Literature pozostają względem 

siebie w relacji komplementarności, zmierzając wspólnie w kierunku 

„uczłowieczenia” prawa. Rozważania zawarte w dalszej części pracy będą jednak 

dotyczyć głównie drugiego z przedstawionych założeń. 

 

 

3. Prawa człowieka a literatura 

 

Nie ograniczając się jedynie do pozytywistycznego pojmowania prawa2, 

otwierając się zaś przede wszystkim na koncepcje prawnonaturalne3, nietrudno 

poczynić refleksję, że w szczególności prawom człowieka obecności w literaturze 

                                                 
1 Zob.  R. Dworkin,  Law as Interpretation, “Texas Law Review”, nr 60, 1982, s. 527-550. 
2 Jak trafnie zauważył Michael Freeman: „Pozytywizm prawny w podejściu do praw człowieka nie 
tylko nie oddaje ich charakteru, ale ma także niebezpieczne konsekwencje. Celem praw człowieka, na 
przestrzeni ich historycznego formowania się, była krytyka władz i postanowień prawnych, które 
dopuszczały się łamania podstawowych praw przysługujących ludziom. Zwolennicy pozytywizmu 
prawnego twierdzą czasem, iż jedynie takie prawa, które są możliwe do egzekwowania dzięki 
istniejącym instrumentom prawnym, mogą być uważane za prawa. Byłoby pożądane, aby i prawa 
człowieka stały się możliwe do egzekwowania na drodze prawa, nie jest jednak niezbędne, aby 
koniecznie musiały się takimi stać. Charakter praw człowieka sprawia, że częściej takimi się jednak nie 
stają. Jeśli prawa człowieka byłyby prawnie egzekwowalne, można by się wtedy zwyczajnie odwoływać 
do c z y i c h ś  p r a w  (legal rights), bez konieczności odwoływania się do jego praw człowieka. Można 
odwoływać się wprost do praw człowieka, kiedy instytucje prawne nie potrafią same ich uznać lub 
skutecznie ich egzekwować. Jeśli racje pozytywizmu prawnego okazałyby się słuszne, to wtedy 
zostałyby wyeliminowane ważne podstawy dla krytyki takich systemów prawnych, które działają w 
sposób niesprawiedliwy.” [w:] M. Freeman, Prawa człowieka, Warszawa 2007, s. 17. 
3 Zob. P. Dardziński, F. Longchamps de Berier, K. Szczucki, Prawo naturalne- natura prawa,  
Warszawa 2011. 
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odmówić nie sposób. Silny związek praw człowieka z prawem naturalnym wywieść 

można explicite z upatrywania przez obie dyscypliny źródła praw w godności osoby 

ludzkiej. „Prawo naturalne buduje się wokół g o dn oś c i  j e dn ost k i . Sprawia więc, 

że nie ważne jest prawodawstwo, które dopuszcza, na przykład, niewolnictwo, 

nierówność ludzi wobec prawa, przymus wyznawania jakiejś religii bądź 

niewyznawania żadnej, tortury, obowiązek składania donosów w sprawach 

nieprawomyślności politycznej i cenzurę polityczną”1. To usytuowanie na miejscu 

nadrzędnym godności osobowej, przypisywanej człowiekowi z momentem narodzenia 

bez względu na jego wolę czy poczynania, czyni niejako literaturę, twór tegoż przecież 

człowieka, nierozerwalnie z godnością złączoną. Domaga się tym samym godności 

poszanowania, eo ipso poszanowania mających w niej swe źródło praw. Długotrwała 

obecność praw człowieka w literaturze pięknej stanowi więc wartościowe 

potwierdzenie przyrodzoności, naturalności i powszechności praw człowieka, 

wyrażające się w nieświadomym i niecelowym, a wynikającym z samej tylko natury 

człowieczej2, poruszaniu przez beletrystycznych autorów w swoich utworach kwestii 

dotyczących tychże właśnie praw. 

Wołanie o prawa człowieka, o ich respektowanie i przestrzeganie, odzywa się 

tym silniej, im ucisk i niesprawiedliwość zataczają szersze kręgi, im wolność 

społeczeństwa zostaje bezzasadniej ograniczana, im bezceremonialniej pogwałcane 

zostają podstawowe racje etyczne i moralne. Głos ten rozbrzmiewa jednak nie tylko w 

warstwie publicystycznej, obecny jest w równej mierze chociażby w teatrze czy, 

właśnie, w literaturze, odbijając się często dużo szerszym echem w przestrzeni 

publicznej, wywołując dyskusje i wywierając presję wobec stagnacji czy obojętności. 

Działalność artystyczna, do której, nie ulega wątpliwości, działalność literacką 

zaliczyć trzeba, wielokrotnie dawała impuls do podejmowana działań zmierzających 

ku zmianom istniejącego porządku politycznego oraz prawnego. Należy przypomnieć 

tutaj chociażby przykład rodzimy, legendarne już Dziady Kazimierza Dejmka w 

warszawskim Teatrze Narodowym, które dały początek, przez reżysera wcale przecież 

niezamierzony, wydarzeniom Marca 19683.  

Literatura (odrzucając w tym miejscu zewnętrzne, wychodzące „spoza” osoby 

autora, ingerencje), podlega zasadniczo tylko ograniczeniom własnego języka. Język, 

                                                 
1 L. Kołakowski, O prawie naturalnym, „Ius et Lex”, nr 1, 2002, s. 154. 
2 Zob. T. Jasudowicz  [w]: B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R.Mizerski, 
Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s. 21. 
3 Zob. np. A. Jarecki, Wielka Improwizacja, „Sztandar Młodych”,  nr 286, 1967.  
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węziej zaś tworzące go słowo, jest podstawową materią literatury, stoi u podstaw 

charakterystycznego dla beletrystyki d i a l o g u . Dialog zaś, zgodnie z teorią 

pragmatyczną1, „jest mechanizmem społecznym, dzięki któremu społeczność 

funkcjonuje właśnie jako społeczność, a jednostka występuje w tej społeczności na 

prawach jednostki”2. Proces dialogowy, rozgrywający się w literaturze na wielu 

płaszczyznach, w żadnej z nich się jednak nie zamykający, czyni literaturę 

najpowszechniejszą z dróg „wyrażania człowieka”, mówienia o człowieku, a także 

protestowania wobec niesprawiedliwości człowieka dotykających oraz wyrażania 

sprzeciwu wobec łamania przez normy prawne fundamentalnych norm moralnych. 

Postrzeganie literatury jako podstawowego środka ekspresji w wyrażaniu napięć 

między legalnością a sprawiedliwością, prawem a moralnością wydaje się więc, w 

świetle powyższego, nie podlegającym dyskusji.  

 

 

4. Prawa człowieka we współczesnej literaturze izraelskiej 

 

We współczesnej literaturze izraelskiej przyjęło się przeprowadzać 

wewnętrznie podział na dwa pokolenia twórców: pisarzy tzw. generacji państwa, 

czyli tych, którzy rodzili się w latach 20. i 30. XX wieku i dla których istnienie 

państwa Izrael było już oczywistością, oraz na pisarzy tzw. postmodernistycznego 

bądź postsyjonistycznego pokolenia, dla których ważnymi doświadczeniami były 

m.in. wojna libańska z 1982r. oraz Intifada3 z roku 1987. Twórcy obu, dość 

umownie rozdzielonych okresów, jako pierwsi w sposób otwarty i swobodny podjęli 

w swej twórczości zarówno dyskurs z diasporą i syjonistyczną tradycją, jak i, będąc 

wyzwolonymi z traumy własnej pamięci, krytykę dotyczącą kwestii politycznych, 

związanych głównie z napięciem wytworzonym pomiędzy państwowością a 

narodowością. W szczególny sposób odnosili się do trawiących Izrael rozlicznych 

konfliktów zbrojnych oraz problemów mniejszości narodowych. 

 Stając w opozycji wobec narracji „syjonistyczno-modernistycznej” 

wykształciły się we współczesnej literaturze izraelskiej trzy główne, przeciwważne 

                                                 
1 Zob. E. Czaplejewicz, Dialogue Theory of a Literary Work, „Zagadnienia rodzajów literackich” 
nr 1(38), 1997. 
2 E. Czaplejewicz, Pragmatyka. Dialog. Historia. Problemy współczesnej teorii literatury, Warszawa 
1990, s. 224. 
3 Z języka arabskiego = bunt, powstanie; [Tutaj:] wystąpienie Palestyńczyków przeciwko izraelskiej 
okupacji Palestyny. Więcej zob. np. A. Klugman, Izrael. Ziemia Świecka, Warszawa 2001, s. 274-278. 
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sposoby przestawiania świata literackiego: opowieść plemienno-egzystencjalna 

(włączając tutaj również opowieści mniejszościowe), opowieść feministyczna oraz 

opowieść dziecięca. Przełom w literaturze hebrajskiej nie dotyczy jednak 

bezpośrednio sposobu przedstawiania wydarzeń w utworze literackim, a faktu, że 

razem ze zmianą narracji w literaturze tej dochodzą do głosu rozliczne grupy, które 

wspólnie najprościej można nazwać „słabymi” bądź wykluczonymi. Literatura 

zaczyna interesować się tymi, którzy do tej pory istnieli i funkcjonowali niejako na 

marginesie: Żydami wschodnimi, kobietami, Arabami i dziećmi1. 

To właśnie dziecięcy, najczęściej chłopięcy bohater staje w centrum wielu 

opowiadań takich pisarzy, jak m.in. Amos Oz, Etgar Keret czy Dawid Grossman. 

Amos Oz w swojej książce „Pantera w piwnicy”, której akcja toczy się w 1947 roku w 

Jerozolimie na kilka miesięcy przed powstaniem państwa Izrael, pokazuje nam 

ówczesną rzeczywistość oczami dwunastoletniego Profiego, syna ocalonych z 

Zagłady polskich Żydów. W na pozór zwyczajny dziecięcy świat, wypełniony szkołą, 

zabawą z rówieśnikami i życiem rodzinnym, wplecione zostały przemyślenia nijak 

nie odpowiadające refleksjom zwyczajnego dziecka, elementy rzeczywistości, która 

winna być dziecku obca. W momencie, gdy w innej części globu trwają faktyczne 

prace nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, której to artykuł 1 przybierze 

ostatecznie następujące brzmienie: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod 

względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz 

powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.” – 

bohater książki Oza w duchu, który ciężko nazwać braterskim, z dziecięcą 

naturalnością powie, że właśnie w tym momencie „Każdy naród miał przypisany 

stały epitet, jak nazwisko do imienia: perfidny Albion, splugawione Niemcy(…). 

Arabom przyklejono etykietkę krwiożerczych”2. Wychowywany przez naznaczonych 

Holocaustem rodziców Profi automatycznie uczy się ich bolesnego świata, świata, z 

którego przybyli. Jego matka określi go jako: „miejsce, gdzie ludzie są dla siebie jak 

wilki. Nawet uchodźcy. Nawet dzieci”3. Rozliczenie się z traumą odebrania 

człowiekowi człowieczeństwa, zakwestionowania jego godności, co szczególnie 

wyraźnie uobecnia się w literaturze postsyjonistycznej, nie jest kwestią upływu 

czasu. Profi zostaje wykluczony przez rówieśników, okrzyknięty publicznie „podłym 

                                                 
1 Por. K. Szymaniak, „Piękne opowieści Dawida Grossmana”, „Tygodnik Powszechny”, nr  20.04, 
2011.  
2 Amos Oz, „Pantera w piwnicy”, Poznań 2009, s. 23. 
3 Ibidem, s. 12. 
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zdrajcą” tylko dlatego, że ośmielił się rozmawiać z żołnierzem brytyjskich wojsk 

stacjonujących w Jerozolimie oraz zgodził się udzielać mu lekcji hebrajskiego w 

zamian za naukę angielskiego, co uderza tym bardziej, że intencją Profiego nie była 

wcale chęć nauki języka, a dziecięce pragnienie pomocy „wywiadowi” w zdobyciu 

informacji, które pomogą zniszczyć kogoś, kto w tym dziecięcym świecie jawi się 

jako „zły”. Amos Oz pokazuje jednak, że takie patrzenie na brytyjską okupację, 

patrzenie w tych „złych” okularach, nie było wcale nieuzasadnione. Rodzina 

Profiego żyje bowiem w ciągłym strachu i niepewności, dyscyplinowana godzinami 

policyjnymi ze świadomością, że w obecnej sytuacji nikt nie czuje się 

zobligowanym, by respektować prawo wielu izraelskich rodzin do poszanowania 

miru domowego. W związku z tym, myśli jedenastoletniego chłopca koncentrują się 

wokół podsycanego przez świadomość konfliktu, snują wizję jak „Ojca i matkę 

zamkną w Kolonii Rosyjskiej albo zabiorą do więzienia w Akce. Może nawet 

deportują, zakutych w kajdanki, na Cypr lub Mauritius, lub do Erytrei albo na 

Seszele”1. Amos Oz, pisarz żyjący przecież współcześnie, mimo umiejscowienia 

wydarzeń „Pantery w piwnicy” w konkretnej rzeczywistości historycznej, pokazuje, 

jak wiele z tej historii nie zdezaktualizowało się z biegiem czasu i wciąż jest aktualne 

- zmienił się tylko potencjalny „wróg”. 

W tym miejscu wypada się zająć w sposób szczególny twórczością, nie tylko 

stricte literacką, ale i dokumentalno-publicystyczną, innego żydowskiego pisarza, 

Dawida Grossmana, debiutującego w 1983 r. powieścią „Uśmiech jagnięcia. 

Wprowadziła ona do literatury izraelskiej novum - akcja rozgrywa się na 

Zachodnim Brzegu, bohaterami są zarówno Arabowie jak i Żydzi, nie pozwalając 

tym samym na jednoznaczne oceny, ważąc się na krytykę polityki Izraela. Konflikt 

izraelsko-palestyński stanowi też jedną z głównych kwestii poruszanych przez 

Grossmana w reportażach i publicystyce. „Żółty wiatr”, zbiór reportaży z 

okupowanych terytoriów, spisanych przez przebywającego tam dwa miesiące 

pisarza, biegle władającego językiem arabskim, tym samym przekraczającego więc 

barierę nakładaną przez odmienności językowe, bezkompromisowo pokazuje, 

jakich zniszczeń dokonuje okupacja na Palestyńczykach i Żydach. Zniszczeń nie tyle 

odbijających się w sferze fizycznej bądź materialnej, a zniszczeń osobowości, erozji 

myślenia o świecie, wypaczania postrzegania drugiego człowieka.  

                                                 
1 Ibidem, s. 109. 
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Grossmana literacko pociągają też wykluczeni, z zacięciem próbuje poznać 

on historie grup przez społeczeństwo odrzuconych. Książka „Obecni nieobecni” jest 

zbiorem rozmów z Palestyńczykami, którzy w 1948 r. uciekli bądź zostali zmuszeni 

do opuszczenia swoich domów, a mimo to przebywają ciągle na terytorium Izraela. 

Arabowie opowiadają w niej o rosnącej frustracji, o upokorzeniach, których 

doświadczają we własnym kraju, o tym, że stali się obywatelami drugiej kategorii. 

Sytuacja „mniejszości narodowej” pokazana została w niezwykle wrażliwy sposób, 

oczami Izraelczyka próbującego nakłonić społeczeństwo do zajęcia postawy ponad 

polityką, do dialogu, próby wzajemnego zrozumienia, wybaczenia wzajemnie 

wyrządzonych krzywd. Grossman pokazuje jednocześnie (podobnie zresztą jak ma 

to miejsce u Oza), jak język rzeczywistości izraelskiej deformuje świadomość, jak 

politycy manipulują językiem, by oszukać ludzi. Wobec takiego właśnie stanu 

zafałszowanej rzeczywistości, która w relacjach międzyludzkich często wybrzmiewa 

niechęcią i agresją, Grossman widzi zadanie pisarza, tego, który może poprzez swą 

twórczość stworzyć miejsce, któremu trudna i opresyjna rzeczywistość będzie obca. 

Odnosząc się do różnic między literaturą a publicystyką Grossman powiedział: „Nie 

ma różnicy między nimi. Zawsze piszę z indywidualnej perspektywy. Jest to 

perspektywa Izraelczyka, który uwzględnia punkt widzenia innych nacji uwikłanych 

w konflikt: Palestyńczyków i Syryjczyków. Jako podmioty społeczne jesteśmy dziś 

przechwytywani przez politykę, która nas zatruwa. Można się przed tym 

„przechwyceniem” obronić za pomocą języka, ale to wymaga od nas czujności 

i zaangażowania”1. 

Współczesnych pisarzy izraelskich niewątpliwie charakteryzuje jedna 

wspólna cecha: ciekawość. Warto powtórzyć w tym miejscu za Amosem Ozem: 

osoba ciekawska jest lepsza od tej, która nie przejawia żadnej ciekawości. 

Ciekawość bowiem oznacza wyobrażanie sobie kogoś innego. A wyobrażając sobie 

innego do pewnego stopnia rozwija się empatię i tolerancję2.  

 

 

 

 

                                                 
1 D. Grossman, „Odzyskać język”, „Tygodnik Powszechny”, nr 24.11, 2011. 
2 Amos Oz w wywiadzie dla „Polityki”, źródło: 
http://www.polityka.pl/multimedia/ajax_video_embed.html?multimediumId=20007348&rendition
Value=590x447  (data wejścia: 01.12.2012) 



Izrael z perspektywy prawnoczłowieczej i prawnomiędzynarodowej 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

90 

 

5. Zakończenie 

 

Mając na uwadze ograniczoność objętościową niniejszej pracy, broniąc się przed 

pokusą jak najszerszego opracowania zagadnienia – i nie chcąc stracić przy tym 

spójności wywodu – koniecznym okazało się takie oto ujęcie niewyczerpujące, 

ograniczające się niekiedy tylko i wyłącznie do sygnalizacji określonych zjawisk. Siłą 

rzeczy nie objęło ono szerokiej gamy tematów dotyczących praw człowieka, 

zawierających się we współczesnej literaturze izraelskiej. Pominięcie w owym 

opracowaniu licznych, niekiedy niezwykle ważnych pozycji książkowych, oraz brak 

odnoszenia się do twórczości wielu nie wymienionych w pracy wybitnych izraelskich 

pisarzy współczesnych ma swą przyczynę w niechęci do dokonywania li tylko 

pobieżnych adnotacji i uwag, ginących później we własnym nagromadzeniu, a przez 

to tracących resztki klarowności. Chęć zachowania tejże wymogła natomiast obecność 

stosunkowo obszernej części teoretycznej, bezdyskusyjnie niezbędnej dla wykazania 

motywacji wyboru samego tematu. 

 Kwestie związane z prawami człowieka, będącymi dyscypliną 

interdyscyplinarną par excellence, są niezwykle często poruszane w literaturze 

pięknej. Literatura izraelska, zważywszy na względy historyczne, terytorialne, 

gospodarcze i polityczne, jawi się w tym miejscu jako jeden z najobfitszych 

współcześnie przykładów takiego właśnie dialogu.  
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Aleksandra Lewandowska1 

W kierunku bio-terytorialnej koncepcji władzy – różnice w prowadzeniu 

środowiskowych narracji Izraela i Palestyny 

 

 

1. Wstęp 

 

Koncepcja władzy bio-terytorialnej, u podstaw której leży teoria władzy 

Michaela Foucaulta, stoi w opozycji do tradycyjnej, terytorialnej koncepcji 

sprawowania rządów. Relacja Izraela i Palestyny, dwóch odmiennych stylów władzy 

w oparciu o prowadzone środowiskowe narracje, staje się zatem dobrym tłem dla 

omówienia przejścia, jakie nastąpiło od terytorialnej do eksterytorialnej formy 

rządów. Kwestie ekologiczne, dotyczące przede wszystkim takich problemów, jak 

przeludnienie, niedobór zasobów naturalnych, w tym głównie wody czy też zjawiska 

pustynnienia, coraz częściej stają się pretekstem dla konceptualizacji stosunków 

władzy. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie dychotomii środowiskowych narracji 

w kontekście ich wpływu na dominującą koncepcję władzy w tych dwóch państwach.  

Na początek należy przybliżyć definicje, które przywoływane są w niniejszej 

pracy. Bio-terytorializm definiowany będzie jako odpowiednie środowisko narracji, w 

którym znajdują się dane państwa, natomiast środowiskowa narracja2 jako 

przestrzeń, w której może rozwijać się historia danego państwa wraz z jej wszystkimi 

atrybutami. Środowiskiem narracji będzie zatem m.in. środowisko przyrodnicze, w 

którym zachodzą wszelkie procesy fizyczne, chemiczne i biotyczne, jak również 

                                                 
1 Absolwentka filozofii oraz geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Obecnie studentka I roku 
ochrony środowiska II stopnia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Uczestniczka kilku konferencji w tym m.in. VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dylematy 
Współczesnej Azji oraz autorka i współautorka kilku publikacji (m.in. „Biopolityka Chin. Problem 
aborcji jako wynik chińskiej polityki ludnościowej. Analiza demograficzna z uwzględnieniem 
perspektywy bioetycznej”).  Zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół zagadnień 
związanych z ekofilozofią, etyką środowiskową oraz bioetyką.  
2 Termin środowiskowe narracje (environmental narratives) nie jest stosunkowo znany w polskiej 
literaturze naukowej Wyjaśnianiem tego zagadnienia zajmują się m.in.: Samer Alataurt z 
Uniwersytetu w Wisconsin w pracy:  Towards a bio-territorial conception of power: Territory, 
population, and environmental narratives in Palestine and Israel,  „Political Geography”, 2006, nr 
25, s.601-621; Diana Davis z Uniwersytetu w Teksasie w pracy: Desert „wastes‟ of the Maghreb: 
desertification narratives in French colonial environmental history of North Africa. “Cultural 
Geographies”, 2004, nr 11, s. 359-387; Stuart Schoenfeld z Uniwersytetu w Toronto w pracy: Varieties 
of environmental narratives and their implications for environmental cooperation betweenIsraelis 
and Palestinians, [w:] S. Schoenfeld (red.), Palestinian and Israeli environmental narratives, Centre 
for International and Security Studies, York University, Toronto 2005. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CGMQFjAD&url=https%3A%2F%2Fmywebspace.wisc.edu%2Fsnalatout%2FTowards%2520a%2520bio-territorial%2520conception%2520of%2520power.pdf&ei=OkLeT7rKEYXP4QSmg-2mCg&usg=AFQjCNG4fNnxsmFHPkNqjPeRY8bFHIJd0w&sig2=KAWSYDuC_s8OOEV4kajOaA&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CGMQFjAD&url=https%3A%2F%2Fmywebspace.wisc.edu%2Fsnalatout%2FTowards%2520a%2520bio-territorial%2520conception%2520of%2520power.pdf&ei=OkLeT7rKEYXP4QSmg-2mCg&usg=AFQjCNG4fNnxsmFHPkNqjPeRY8bFHIJd0w&sig2=KAWSYDuC_s8OOEV4kajOaA&cad=rja
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oddziaływania antropogeniczne na biosferę. Stąd też wysnuć można wniosek, iż  

środowisko narracji wpływa na charakter sprawowanych rządów. Nie jest to końcowy 

rezultat stosunków władzy, lecz raczej część kontekstu, z której wyłaniają się relacje 

władzy do określonych struktur.  

          W tym miejscu, w celu praktycznego wyjaśnienia zastosowania różnych 

interpretacji środowiskowych narracji, można posłużyć się przykładem, przywołanym 

przez Dianę Davis. Wskazuje ona na skutki pustynnienia na obszarze Algerii1. W 

ciągu dwóch pierwszych dekad okupacji francuskiej tego regionu bio-terytorialna 

polityka była prowadzona w ten sposób, iż obwiniano rdzennych mieszkańców, 

głównie koczowników, o zrujnowanie, jak twierdzono, wcześniej żyznych i 

zalesionych terenów. Ta wątpliwa środowiskowa narracja była wykorzystywana w 

celu przywłaszczenia najbardziej urodzajnych i zalesionych gruntów, m.in. w imię 

ochrony środowiska. Samer Alatout w swoich pracach dotyczących polityki dostępu 

do źródeł wody w rejonie Izraela i Palestyny zwraca uwagę, że narracja niedoboru 

wody dała początek etastatycznemu rodzajowi prowadzonej polityki, a w 

konsekwencji stała się pretekstem do kontroli państwa nad zasobami wodnymi oraz 

kontroli populacji imigrantów2.  

 

 

2. Rozróżnienie między terytorialnym a bio-terytorialnym stylem władzy 

 

W dalszej części pracy należy wskazać na rozróżnienie za S. Alatout między 

terytorialnym i eksterytorialnym stylem władzy. Tym pierwszym charakteryzuje się 

Palestyna, gdyż jej środowisko narracji odzwierciedla terytorialne koncepcje władzy.  

Dlatego rząd palestyński ma tendencję do koncentrowania się na kwestiach 

suwerenności i praw majątkowych3. Koncepcja ta bliższa jest zatem weberowskiej 

koncepcji władzy zinstytucjonalizowanej, wyposażającej pewne zbiorowości w 

normatywne kompetencje, które dają im moc i podstawę władczego funkcjonowania.  

                                                 
1 D. Davis, Desert „wastes‟ of the Maghreb: desertification narratives in French colonial 
environmental history of North Africa. “Cultural Geographies”, 2004, nr 11, s. 359-387. 
2 S. Alatout, Water balances in Palestine: numbers and political cultures in the Middle East. [w:] D. 
Brooks, O. Mehmet (red.), Water balances in the Eastern Mediterranean, IDRC ,Ottawa 2000, ss. 59-
84 oraz S. Alatout, Imagining hydrological boundaries, constructing the Nation State: a „fluid‟ 
history of Israel, Ph.D. Dissertation, Cornell University, 2003, s. 1936-1959. 
3 S. Alataut, Towards a bio-territorial…, s. 602.  
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Przy przyjęciu takiej koncepcji, problemy środowiskowe wynikają z izraelskiej 

okupacji Palestyny i braku suwerenności, które ograniczają palestyńską możliwość 

zbudowania odpowiednich instytucji ochrony środowiska i skutecznego regulowania 

wykorzystania zasobów. Bez wątpienia dominująca tam koncepcja władzy wynika 

z palestyńskiego doświadczenia okupacji, a zwłaszcza z wywłaszczenia w wojnie 

z 1948 roku, a następnie z otrzymania przez większość Palestyńczyków statusu 

uchodźcy oraz z kolejnych wywłaszczeń po roku 1967, a także strachu przed następną 

falą przemocy etnicznej1.  

Instytucje izraelskie z kolei działają w trochę inny sposób. Jak wskazuje 

geopolityk David Newman, w państwie tym mamy do czynienia z odejściem od 

terytorialnej koncepcji władzy na rzecz bio-terytorianej, czyli odejściem od kontroli 

terytorium na rzecz kontroli osób oraz zwrócenia większej uwagi na kwestie jakości 

życia2. Tak opisana koncepcja władzy nawiązuje do prezentowanej przez Michaela 

Foucault biowładzy. Foucault terminem biowładza określał zespół istotnych zjawisk i 

mechanizmów „prowadzących do tego, że pewne zasadnicze cechy biologiczne 

gatunku ludzkiego mogłyby zostać włączone w obszar polityki, stając się 

przedmiotem politycznych strategii, pewnej strategii władzy”3. Odrzucił on tym 

samym weberowską teorię państwa, opierającą się na dwóch kluczowych elementach, 

tj. terytorium i suwerenności. Zwrócił zatem uwagę na to, że od XVIII i XIX wieku, 

terytorium nie jest już najbardziej znaczącym ogniwem państwa, gdyż to właśnie 

element ludzki jest fundamentem państwa i polityki4. Z tej myśli zrodziła się teoria 

rządomyślności5, czyli przejścia od form władzy nastawionych na ochronę granic, 

integralność terytorium i bezpieczeństwo państwa do form władzy nastawionych na 

                                                 
1 Ibidem, s. 604.  
2 D. Newman, From national to post-national territorial identities in Israel-Palestine, “GeoJournal” 
53, 2001, s. 235–246. 
3 M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, przekł. M. Herer, Wydaw. Naukowe PWN, 
Warszawa 2003, s. 23. 
4 S. Alataut, Towards a bio-territorial…, s. 607. 
5 Rządomyślność (governmentality) jest tłumaczeniem Damiana Leszczyńskiego i Lothar Rasińskiego 
znadującym się w zbiorze prac Foucault pt. Filozofia, historia, polityka. Foucualt przez rządomyślnośc 
rozumie, „[p]o pierwsze zespół tworzony przez instytucje, procedury, analizy i refleksje, kalkulacje i 
taktyki, pozwalające sprawować te bardzo złożoną formę władzy, której zasadniczym przedmiotem jest 
populacja, najważniejszą postacią wiedzy ekonomia polityczna, zasadniczym zaś narzędziem 
technicznym urządzenia bezpieczeństwa. Po drugie, (... )tendencję, czy też dążność, która na całym 
Zachodzie nieustannie zmierza, i to od dłuższego czasu do wyniesienia typu władzy, który można 
nazwać „rządzeniem‟, nad pozostałe, takie jak suwerenność bądź dyscyplina, co doprowadziło z jednej 
strony, do rozwinięcia się długiej serii specyficznych aparatów rządzenia, z drugiej zaś typów wiedzy. I 
na koniec, (...) proces, lub raczej rezultat procesu, w wyniku którego średniowieczne państwo prawa, 
które stało się w XV i XVI wieku państwem administracyjnym, było stopniowo urządawiane”. 
Warszawa 2000, s. 183-184.  
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zarządzanie populacją. Przejście to związane jest z przesunięciem spojrzenia od 

zewnętrznego niebezpieczeństwa do wewnętrznych procesów odbywających się w 

państwie, czyli odejścia od zainteresowania tym, co dzieje się wokół państwa na rzecz 

zaangażowania się w poznanie lokalnych regulacji. W tym celu niezbędna jest wiedza 

na temat populacji, aby móc ją odpowiednio skategoryzować i zorganizować1. Takie 

przejście możliwe jest, jak się wydaje, tylko w tych państwach, w których 

suwerenność nie jest zagrożona. Mogą zatem skoncentrować się nie na ochronie 

granic, lecz wejść w głębsze sfery życia społeczeństwa i zwrócić uwagę chociażby na 

jakość życia. Państwo może więc kontrolować rozwój populacji poprzez kontrole 

odpowiednich stymulantów rozwoju człowieka, na przykład kontrolując dostęp do 

żywności bądź też wody pitnej.  

 

 

3. Izraelskie i palestyńskie narracje środowiskowe 

 

W ostatnich latach duży wpływ na prowadzoną politykę dotyczącą ochrony 

środowiska mają organizacje pozarządowe poprzez chociażby: wprowadzanie do 

dyskursu międzynarodowego kwestii związanych z kryzysem ekologicznym, 

tworzenie odpowiednich programów, prowadzenie walki o wytyczanie nowych norm 

środowiskowych, proponowanie oraz uczestniczenie w negacjach czy też wywieranie 

presji na rządzących do dokonywania zmian2. Obserwując działania palestyńskich i 

izraelskich organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska, dostrzec można 

swoiste różnice w ich funkcjonowaniu.  

Palestyńskie organizacje pozarządowe skupiają swoją działalność głównie 

wokół problemów związanych z niedoborem wody, który jest wynikiem nie tylko 

warunków klimatycznych, susz lub zmienności w wielkości opadów, ale także ścisłej 

kontroli Izraelczyków nad palestyńskimi zasobami wodnymi. Inicjowane programy 

współpracy z izraelskimi organizacjami ekologicznymi często spotykają się z wieloma 

trudnościami, wynikającymi z braku zaufania do drugiej strony. Palestyńczykom jest 

o wiele trudniej dostrzec w Izraelczykach kogoś innego aniżeli okupanta i 

konkwistadora palestyńskiej ziemi. Większość wspomnianych organizacji podkreśla 
                                                 
1 N. Jackson, P. Carter, Praca jako tresura, przekł. Ewa Charkiewicz, Biblioteka Online Seminarium 
Foucault, www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0035jacksoncarter.pdf, (data dostępu: 30.05.2012). 
2 J. Chaitin, F. Obeidi, S. Adwan, D. Bar-On, Palestinian and Israeli Cooperation in Environmental 
Work During the “Peace Era”: Palestinian-Israeli Relations, “International Journal of Politics, 
Culture, and Society”, 2003, vol. 17, nr 3, s. 523. 
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negatywny wpływ zagarnięcia palestyńskiej ziemi pod budowę żydowskich osiedli 

mieszkaniowych, co przyczyniło się do pogorszenia stanu środowiska. Od wojny w 

1967 roku izraelski rząd stopniowo doprowadził do podzielenia palestyńskich ziem i 

skumulowania na nich ludności palestyńskiej, co w efekcie przyczyniło się do 

przeludnienia obszarów miejskich i utraty otwartej przestrzeni1. Palestyńskie 

ekologiczne organizacje pozarządowe mają jeszcze inne problemy, w których duży 

udział ma rząd Izraela, takie jak chociażby politykę gospodarowania odpadami. 

Izraelski rząd zainicjował powstanie co najmniej siedmiu stref przemysłowych na 

Zachodnim Brzegu, z których ścieki niejednokrotnie odprowadzane są na sąsiednie 

palestyńskie ziemie, a odpady  nielegalnie składowane na palestyńskich terenach2. 

Okresy zaostrzonego konfliktu przyczyniły się z kolei do braku odpowiedniej 

infrastruktury, braku instalacji sanitarnych, oczyszczalni ścieków czy budowy 

kanalizacji na palestyńskich ziemiach.  

Palestyńczycy koncentrują się na założeniach, iż środowiskowa jakość życia 

wiązana jest z prawami własności i autonomią, a izraelskie stanowisko nawołujące do 

wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska to tylko pretekst do zwiększenia 

izraelskiej kontroli na palestyńskim terytorium3. 

Reasumując, stwierdzić można, że palestyńskie środowiskowe narracje 

skupiają się na prawach własności i suwerenności (tzn. terytorialności i 

przestrzennym układzie władzy politycznej), a nie na jakości życia. Nie jest to 

sugestia, że palestyńskie narracje nie są związane z jakością życia, lecz wskazanie, iż 

jakość życia jest postrzegana jako pochodna i skutek stanu suwerenności. Taka 

sytuacja jest w dużej mierze wynikiem takiego, a nie innego usytuowania Palestyny w 

przestrzenni geograficznej. Palestyńczycy są więźniami regionalnej geopolityki. Są 

również więźniami własnej, szczególnej geografii. Przede wszystkim, co oczywiste, ich 

terytorium jest podzielone na dwie oddzielne części: Strefę Gazy i Zachodni Brzeg. 

Ponadto, te dwa obszary w zasadniczy sposób się od siebie różnią. Dlatego też, jak 

zauważa Geogre Friedman, Palestyńczycy są uwięzieni na cztery sposoby. Po 

pierwsze, są uwięzieni przez Izraelczyków. Po drugie, przez arabskie reżimy. Po 

trzecie, przez geografię, która powoduje, że jakiekolwiek porozumienie jest wstępem 

do ich zależności. Na koniec, są więźniami rzeczywistości, w jakiej żyją i funkcjonują. 

Mogą przeto albo zrezygnować z niepodległości i nacjonalizmu na rzecz gospodarczej 

                                                 
1 Ibidem, s. 525. 
2 Ibidem, s. 527. 
3 S. Alataut, Towards a bio-territorial…, s. 611. 
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zależności, bądź ewentualnie zachować niezależność i nacjonalizm, które wyrażają 

przez jedyny środek jakim dysponują, czyli wojnę, którą w najlepszym wypadku są w 

stanie przeżyć, zaś nigdy wygrać1. Brak suwerenności odzwierciedla się w szczególnie 

trudnej relacji Palestyńczyków do środowiska naturalnego, które jest poważnie 

zagrożone działaniami (takimi jak nielegalne osadnictwo, wylesianie, niszczenie 

gruntów ornych) związanymi z okupacją ze strony Izraelczyków palestyńskich ziem 

ze strony Izraelczyków. Brak suwerenności związany będzie zatem w tym przypadku z 

degradacją środowiska, a dążenia do wprowadzenia polityki zrównoważonego 

rozwoju z góry skazane będą na niepowodzenie2. 

Izraelskie narracje, mimo rozbieżności w wielu aspektach, koncentrują się 

zasadniczo na pytaniu o jakość życia i starają się omijać kwestie praw własności i 

państwowości. Nie było tak jednak zawsze, czego przykładem jest podejście do 

gospodarowania zasobami wodnymi. Izrael z początku charakteryzował się 

terytorialnym podejściem do sprawowania władzy. Wielokrotnie państwa dorzecza 

Jordanu (tj. Izrael, Syria, Liban, Jordania) próbowały dojść do porozumienia i 

wypracowania wspólnego planu podziału jego zasobów wodnych. Można założyć, że 

każdy z następnych pięciu konfliktów izraelsko – arabskich po roku 1948 posiadał 

nieeksponowane znamiona wojen o wodę. W 1951 r. państwa z dorzecza Jordanu 

próbowały na własną rękę zagospodarować zasoby wodne rzeki. Izrael posunął się 

przykładowo do zamknięcia odpływu wód z górnej części rzeki. W związku z napiętą 

sytuacją w omawianym regionie, Stany Zjednoczone podjęły się roli mediatora i w 

połowie lat 50-tych Eric Johnston  przedstawił swój plan zagospodarowania 

tamtejszych ujęć wodnych. Formalnie żadna ze stron nie uznawała tego 

porozumienia i nadal starała się prowadzić własną politykę wodną w regionie, jednak 

w praktyce starano się dostosowywać do jego postanowień3.  

Niemniej jednak niedawne dyskusje na temat niedoboru wody wskazują na 

odejście od troski o suwerenność na rzecz troski o jakość życia. Pod koniec lat 80-

tych i na początku lat 90-tych, pomimo silnej suszy w latach 1989 i 1990, widoczne 

były zmiany w podejściu do gospodarowania zasobami wodnymi. Niedobór wody jest 

współcześnie postrzegany przez pryzmat ekonomii zasobów jako towaru. Na 

przełomie kolejnych lat miały miejsce rozmowy między stronami dotyczące podziału 

                                                 
1 G. Friedman, The geopolitics of the Palestinianas, http://www.scribd.com/doc/84981857/Stratfor-
The-Geopolitics-of-Palestinians-Geopolitica-de-a (data dostępu: 20.05.2012 r.) 
2 S. Alataut, Towards a bio-territorial…, s. 611. 
3 Ibidem, s.614 
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zasobów wodnych. Był to okres wspólnego działania. Izrael rozwijał współpracę z 

Syrią w dziedzinie retencjonowania wody, a z Jordanią podpisał umowę, która 

stanowiła, że w razie długich okresów suszy będą podejmowane wspólne działania w 

celu przezwyciężenia skutków deficytu wody. 

Należy podkreślić równocześnie, że w momencie „utowarowienia” wody 

poprzez ekonomiczny dyskurs, Izraelczycy zaczęli koncentrować się na 

natychmiastowej poprawie jakości życia w narracji „wspólnego środowiska”. Jeśli 

natomiast podejmowana jest kwestia terytorialności to jest ona obecnie 

przedstawiana jako pochodna, gdyż kwestie środowiskowe, a w szczególności 

zagrożenia wynikające z nieczystości wód oraz z zanieczyszczenia odpadami, 

stanowią zagrożenia dla zdrowia i funkcjonowania populacji1. Podkreślany jest w tym 

miejscu aspekt dbałości o jakość życia.  

Dlatego też Izraelskie ekologiczne organizacje pozarządowe skupiają swą 

działalność na sprawach związanych z ochroną plaż, zrównoważonym rozwojem, 

zarządzaniem zasobami wodnymi, podnoszeniem świadomości ekologicznej, 

prowadzeniem działalności międzynarodowej, itp. Twierdzą one zgodnie, że poprawa 

warunków środowiskowych jest ważniejszą kwestią aniżeli koncertowanie się na 

bezpośredniej współpracy z Palestyńczykami na rzecz ochrony środowiska2. W tym 

miejscu można posłużyć się przykładem odmiennego podejścia do problemu spadku 

poziomu wody w Morzu Martwym, który maleje mniej więcej o metr rocznie. Wpada 

do niego Jordan, ale de facto jego wody są często wykorzystywane, zanim dopłyną do 

ujścia rzeki. Izrael wykorzystuje wody z górnego biegu rzeki Jordan i kieruje je od 

Jeziora Tyberiadzkiego na pustynię Negev w celu nawadniania pół uprawnych, dzięki 

czemu może w tych rejonach rozwijać się rolnictwo.  To z kolei wpływa korzystnie na 

jakość życia mieszkańców rzeczonego regionu3. Palestyna prezentuje odmienne 

stanowisko – nie uczestniczy w gospodarowaniu rzeki Jordan, ogranicza swoje 

działania do bezpośrednich granic Morza Martwego. Czy z własnego wyboru? Raczej 

nie, bowiem od początku izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy 

w 1967 r., Palestyńczycy nie mają dostępu do zasobów słodkiej wody 

powierzchniowej. Izrael bezzwłocznie ogłosił dolinę Jordanu strefą militarną, 

odbierając tym samym Palestyńczykom prawo do korzystania z bogactw rzeki. 

Palestyńczycy nie kontrolują również jakichkolwiek zasobów wody gruntowej, 

                                                 
1 Ibidem. 
2 G. Friedman, Op.cit.  
3 S. Alataut, Towards a bio-territorial…, s. 612. 
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albowiem wszystkie cztery warstwy wodonośne pod palestyńskim terytorium 

znajdują się poza granicą jej terytorium. Wywiercenie studni głębinowej bez 

izraelskiej zgody stanowi akt polityczny, bowiem wedle prawa wojskowego, które 

Izrael do dziś stosuje wobec Palestyńczyków, palestyńska woda podlega izraelskiemu 

dowódcy1. Wprawdzie w drugim porozumieniu z Oslo, Izrael zatwierdził prawo 

Palestyńczyków do dostępu do wody, lecz niestety nie doprecyzowano szczegółów,  

pozostawiono to na czas bliżej nieokreślony, tak jak w przypadku wielu innych 

kwestii. Wskutek kulejącej gospodarki i restrykcji nałożonych na Palestyńczyków 

przez izraelską okupację, rozwinięcie nowych technologii odzysku wody okazało się 

wręcz niemożliwe2. 

 

 

4. Zakończenie  

 

Podsumowując, należy wskazać, że rozbieżność w prowadzonych 

środowiskowych narracjach jest wynikiem sytuacji geopolitycznej, w jakiej znalazły 

się oba państwa. Palestyna ma problem z określeniem tożsamości, która powinna 

wyrażać się w przynależności terytorialnej. Izrael charakteryzuje się łatwością w 

dostrzeganiu i przeciwdziałaniu problemom środowiskowym z użyciem argumentacji 

odwołującej się do postulatu „naszego wspólnego dobra”. Pozwala sobie tym samym 

na spojrzenie globalne w kwestii ochrony środowiska. Dyskusyjna pozostaje jednak 

ocena takiego działania chociażby w kontekście ograniczania dostępu do zasobów 

wodnych Palestyńczyków.  

Palestyna natomiast, borykając się z problemami związanymi z integralnością 

granic, skupia się wyłącznie na problemach wewnętrznych swojego państwa. Izrael, 

dostrzega szanse w kontrolowaniu dostępu do zasobów wody pitnej, przyczynia się 

więc pośrednio do przeludnienia ziem palestyńskich oraz wpływa na jakość życia 

mieszkańców (m.in. poziom ubóstwa, zdrowie ludności, poczucie bezpieczeństwa), 

podnosząc ją w przypadku Izraelczyków lub pogarszając w przypadku 

Palestyńczyków. 

  

                                                 
1 M. Mughrabi, Do ostatniej kropli,  http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1504498,1,swiatowy-dzien-
wody-bez-wody.read, (data dostępu: 30.05.2012). 
2 Ibidem.  

http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1504498,1,swiatowy-dzien-wody-bez-wody.read
http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1504498,1,swiatowy-dzien-wody-bez-wody.read
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Paweł Machalski1 

Stosunki izraelsko-palestyńskie oczami turysty i pielgrzyma 

 

 

         „Zdejmij sandały z nóg swoich, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią 

świętą...” – ten znany biblijny wers wskazuje na odwieczne znaczenie duchowe Ziemi 

Izraela. Jerozolima, Betlejem czy Nazaret od stuleci stanowią wymarzony cel 

pielgrzymkowy dla miliardów ludzi – chrześcijan, wyznawców judaizmu i 

muzułmanów. Izrael to jednak nie tylko mistyczna sfera sacrum, ale i miejsce 

codziennego życia zróżnicowanego niemal pod każdym względem społeczeństwa, 

któremu w kwietniu 2010 r. miałem okazję przyjrzeć się z bliska.              

         Warto na początku podkreślić, że niniejsze opracowanie nie ma wyłącznie 

charakteru osobistych wspomnień i refleksji, choć i to ma swoje znaczenie, ale 

stanowi także próbę odpowiedzi na główne pytanie badawcze: w jakim stopniu 

konflikt izraelsko-palestyński jest zauważalny przez turystów i pielgrzymów 

przebywających w Ziemi Świętej? Można jeszcze uszczegółowić powyższy problem, 

zapytując: w jakim stopniu przedstawiany w mediach i utwierdzany przez stereotypy 

obraz sytuacji politycznej Izraela jest odzwierciedlany przez zastaną tam 

rzeczywistość? Czy odmienności religijne, etniczne i społeczne ludności 

zamieszkującej współczesną Ziemię Świętą faktycznie wpływają na bezpieczeństwo 

turystów i pielgrzymów przybywających tak licznie ze wszystkich stron świata? 

         Współczesny Izrael swoje korzenie wywodzi z biblijnej Ziemi Izraela - tzw. Ziemi 

Obiecanej, która przez 3000 lat zajmowała szczególne miejsce w kręgu judaizmu. 

Jednak w celu zrozumienia specyfiki obecnego funkcjonowania państwa tak bardzo 

zróżnicowanego pod każdym względem: religijnym, kulturowym, etnicznym, 

społecznym czy ekonomicznym, nie musimy sięgać aż tak daleko. Wystarczy wskazać 

na najnowsze karty historii tego niewielkiego, bo zajmującego zaledwie 22 072 km² 

                                                 
1
 Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych 

UMK i administracji; od 2011 r. doktorant z zakresu nauk o polityce w Katedrze Historii Dyplomacji 
WPiSM toruńskiej Alma Mater. W latach akademickich 2010/2011 i 2011/2012 był reprezentantem 
studentów WPiA w Samorządzie Studenckim UMK, pełnił funkcję jurora Mistrzostw Torunia Debat 
Oksfordzkich, a od stycznia do września 2012 r. był prezesem Studenckiego Koła Naukowego 
Międzynarodowego Prawa Publicznego. 
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obszaru1 (tj. mniej więcej tyle, co średniej wielkości polskie województwo). Dzieje 

ostatniego wieku wyraźnie świadczą o zmiennych i trudnych losach terytorium 

między Morzem Śródziemnym a Jordanem, między Egiptem a Libanem. Beata 

Fastyn wysunęła odważną tezę, stwierdzając, że „Ziemia Święta jest Waterloo 

tradycyjnej dyplomacji”2. 

         Obszar dzisiejszego Izraela stanowi swoistą Ziemię Świętą dla trzech 

najważniejszych religii monoteistycznych świata: chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. 

Każdy chociaż raz w życiu chciałby się znaleźć w tym pradawnym centrum świata, 

początku wszystkiego - jak dawniej określano Jerozolimę i jej okolice. Od stuleci 

przybyszów zaskakuje niebywale wyraźna mozaika kulturowa, religijna i etniczna, 

która niestety nie służy pokojowi, siejąc spory, waśnie i konflikty międzynarodowe. 

Po I wojnie światowej Liga Narodów ustanowiła tzw. Mandat Palestyny znajdujący 

się pod protektoratem brytyjskim3. Decyzji tej przyświecała idea utworzenia 

„żydowskiej siedziby narodowej”. W 1947 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych, 

która powstała zaledwie dwa lata wcześniej, zadecydowała o podziale Palestyny na 

dwie części: żydowską i arabską. 14 maja 1948 r. państwo Izrael  proklamowało 

niepodległość z poparciem ONZ. Pobliskie państwa arabskie (Egipt, Syria, Jordania, 

Liban i Irak) nie zaakceptowały tych koncepcji, wywołując I wojnę izraelsko-

arabską4. Potwierdziła ona suwerenność Izraela, poszerzając nawet granice państwa 

poza obręb wskazany przez ONZ. W ciągu kilkudziesięciu lat tę szczególną w dziejach 

świata ziemię (dla wielu świętą) wielokrotnie zalewała krew Żydów, Palestyńczyków, 

Egipcjan, Libańczyków czy Syryjczyków5. Niestety, mimo wielokrotnie 

podejmowanych mediacji, konflikt między Izraelczykami a sąsiednimi narodami 

arabskimi (dziś głównie Palestyńczykami) przeplatany przez okresy stabilizacji i 

eskalacji, trwa nadal6. Korzystne położenie geopolityczne, zasoby naturalne, dążenie 

do równowagi sił czy też sentymenty religijne bądź historyczne wyznawców 

judaizmu, chrześcijaństwa i islamu – jednogłośnie wiążących Jerozolimę z genezą i 

                                                 
1 Zob. Israel in Figures 2008 (w:) Central Bureau of Statistics, 
http://www1.cbs.gov.il/publications/isr_in_n08e.pdf  (25.04.2012). 
2B. Fastyn, Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Warszawa 2004, s. 11. 
3 Por. Geografia Państw Świata: środowisko geograficzne, kultura, gospodarka, polityka, red. G. 
Bateman, V. Egan, Warszawa 1995, s. 391.  
4 Por. Izrael w faktach, red. E. Hirsch, Jerozolima 1999, s. 32-35. 
5 Por. M. Lorenc, Trzęsienie Ziemi Świętej- konflikt bliskowschodni i próby jego regulacji, Poznań 
2007, s. 207-210. 
6 Por. D. Madeyska, Historia współczesnego świata arabskiego, Warszawa 2008, s. 11-37. 
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tradycją swojej wiary – cokolwiek kierowało rywalizującymi ze sobą narodami 

przyczyniało się do pogłębienia kryzysu1.    

         Zaradzić tej sytuacji próbowali wielcy tego świata, politycy, autorytety moralne i 

duchowe. Warto podkreślić wkład w przywracaniu pokoju Ziemi Świętej Jana Pawła 

II i jego następcy Benedykta XVI2. Papież-Polak stwierdził nawet, że „traktatu 

pokojowego nie można napisać krwią, ale rozumem i sercem”3. W proces 

stabilizacyjny - mniej lub bardziej skutecznie - angażowało się też wielu polityków 

lokalnych, a także kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych, które właśnie w tej 

części świata dostrzegły swoje żywotne interesy. Co prawda Izrael podpisał traktaty 

pokojowe z Egiptem i Jordanią, ale horyzont relacji izraelsko-palestyńskich wciąż 

wydaje się być zaciemniony. Można w tym miejscu zadać pytanie: czego zabrakło 

tym, którzy chcieli położyć kres szaleństwu wojny, dając izraelskim i palestyńskim 

matkom nadzieję na lepsze jutro dla ich dzieci? Serca czy rozumu?    

         Z taką wiedzą 7 kwietnia 2010 r. wysiadłem z samolotu na płytę lotniska Ben 

Guriona w Tel-Awiwie, rozpoczynając dziesięciodniową wizytę w Ziemi Świętej 

organizowaną przez Stowarzyszenie Akademickie Ad Astra i Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolutnie nie towarzyszył mi strach, a 

co najwyżej przeszywał lekki dreszczyk emocji. Faktycznie zaczęło się od 

spektakularnych kontroli i bezpodstawnych wywiadów w budynku portu lotniczego. 

Celnicy wraz ze służbą bezpieczeństwa lotniska wyrywkowo zatrzymują 

przypadkowych ludzi i posługując się językiem angielskim, ubogim w zasób słów, 

zadają dziesiątki powtarzających się pytań: o pochodzenie, cel i długość wizyty, pobyt 

indywidualny czy grupowy. Podobno podczas takich przesłuchań lepiej nie 

przyznawać się do znajomości języka angielskiego. Po odbyciu kilku podobnych 

rozmów oraz skrupulatnej kontroli paszportowej (w tym dokładnej analizie każdej 

wklejonej wizy) wyszliśmy na zewnątrz. Pamiętam dokładnie pierwsze kroki na Ziemi 

Świętej- wszystko wydawało się nowe i ciekawe. Wkrótce potem spotkało nas 

pierwsze pozytywne zaskoczenie. Czekający na nas biało-czerwony autokar, z 

precyzyjnie namalowanym polskim godłem narodowym, z flagą ojczystą wewnątrz w 

nieprzewidywalny sposób podniósł naszą dumę narodową. Turystyka stanowi 

                                                 
1 Por. B. Fastyn, Op.cit., s. 52. 
2 Por. Ibidem, s. 11-16. 
3 Jan Paweł II, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (9 I 1995), cyt. za: abp J. L. Tauran, 
Stolica Apostolska i Ziemia Święta, sprawiedliwość i miłosierdzie, „L‟Osservatore Romano” wyd. 
pol., nr 2, 2000, s. 52.  
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podstawowe źródło dochodów Izraela i jak widać tamtejsze firmy przewozowe 

wiedzą, jak przypodobać się licznym przybyszom z Polski.  

         W mrokach izraelskiej nocy ruszyliśmy do Jerozolimy. Mimo zmęczenia po 

wielogodzinnej podróży ciekawość, ale i pewne wewnętrzne emocje nie pozwoliły mi 

zmrużyć oka. Ruch był niewielki- właściwie całą drogę nasz autokar przebywał jakby 

w eskorcie kilku wojskowych samochodów. Przejeżdżaliśmy wzdłuż wysokiego 

betonowego muru oddzielającego Izrael od powstałej w 1993 r. na mocy porozumień 

w Oslo Autonomii Palestyńskiej. Niestety nie wszystkie światowe mury runęły w 

dobie wielkich przeobrażeń ustrojowych z lat 1989-1991. Przykre jest, że w czasie 

transformacji Europy, gdy unicestwiany był Mur Berliński, na Bliskim Wschodzie 

(ale i jeszcze bliżej- na Bałkanach) stawiano nowe zupełnie niepotrzebne bariery, 

wielokrotnie zalewne krwią sąsiednich narodów. Dziś podczas każdej przeprawy z 

Betlejem (Zachodni Brzeg Jordanu) do podzielonej Jerozolimy nawet kilkadziesiąt 

minut czeka się na przejazd przez ogromną betonową bramę obstawioną przez 

izraelskich żołnierzy. Obok wysokiej wieży strażniczej, z której nieustannie drogę 

obserwuje żołnierz z wystawioną lufą karabinu, do autokaru wchodzi inny 

funkcjonariusz z bronią w ręku, ale na szczęście też z uśmiechem na twarzy. Jego 

zadanie polega na kontroli, czy przypadkiem życzliwy kierowca wśród grupy turystów 

bądź pielgrzymów nie próbuje wywieść z Zachodniego Brzegu Jordanu jakiegoś 

Palestyńczyka. Powrót do Betlejem zazwyczaj jest pozbawiony tych kontroli i 

przebiega dużo sprawniej.  

         Wraz z pierwszymi porannymi promieniami słońca pojawił się optymizm. W 

budzącej się Jerozolimie słyszeliśmy rozśpiewane ptaki, a nie jak stereotypowo 

mogłoby się wydawać - strzały z broni palnej. Rozświetlona złota Kopuła na Skale - 

Meczetu Omara, a w głębi za nią dwie mniejsze kopuły Bazyliki Grobu Świętego 

zaparły dech w piersiach. Jedną z najbardziej znanych panoram świata, którą do tej 

pory widywaliśmy tylko na filmach i widokówkach, mogliśmy ujrzeć na własne oczy z 

nieporównywalnie większym wrażeniem.  

         30 czerwca 1980 r. Kneset (izraelski parlament) uchwalił tzw. Podstawowe 

Prawo Jerozolimy, które stwierdza, że zjednoczona Jerozolima jest konstytucyjną 

stolicą Izraela1. Faktycznie dziś znajduje się tam siedziba prezydenta, rządu, Knesetu 

czy Sądu Najwyższego. Jednak ONZ nie uznaje tego aktu i ambasady większości 

                                                 
1 http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm, (data dostępu: 25.04.2012).  
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państw znajdują się w Tel Awiwie. Konfliktogenne bywają palestyńskie pretensje do 

Wschodniej Jerozolimy - siedziby Organizacji Wyzwolenia Palestyny1.  

         W tym miejscu warto wskazać na kilka aspektów owego muru stanowiącego 

symbol różnic i podziałów między mieszkańcami współczesnej Ziemi Świętej, tj. 

Izraela i Zachodniego Brzegu Jordanu stanowiącego podstawowy obszar Autonomii 

Palestyńskiej. Zacznijmy od rzeczywistego, najbardziej fizycznego wymiaru tego 

muru, który miał stanowić wg izraelskich planów swoistą zaporę bezpieczeństwa. 

„Mur bezpieczeństwa” to niepotrzebna wysoka budowla oddzielająca Izrael od 

Autonomii Palestyńskiej wznoszona do 16 czerwca 2002 r. Pierwszy odcinek liczył 

123 km i ciągnął się od miasteczka Salem do osiedla Elkana. Obecna linia muru jest 

dłuższa: od tzw. Zielonej Linii oddzielającej terytorium Izraela od dawnych terenów 

okupowanych2. Można mówić także o tzw. „Murze Arafata”. Wynika to z faktu, że 

budowa izraelskiego muru bezpieczeństwa była przedmiotem zainteresowania 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który na wniosek Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ wydał opinię doradczą dotyczącą prawnych konsekwencji tego 

przedsięwzięcia3. W trakcie jednej z debat przedstawiciel Izraela określił zaporę 

mianem „Muru Arafata”, przesuwając odpowiedzialność za kontrowersyjną sytuację 

na stronę palestyńską. Żydzi tłumaczą budowę muru względami prewencyjnymi i 

obronnymi, przywołując przy tym liczne zamachy terrorystyczne dokonywane przez 

Palestyńczyków. Symbolika muru wskazuje również na „mur odmienności”, mur 

licznych różnic: cywilizacyjnych, etnicznych, religijnych, kulturowych i językowych. 

Wskażmy wreszcie na „mur kontrastów”- przede wszystkim ekonomicznych i 

społecznych, niestety z łatwością zauważalnych podczas przemierzania współczesnej 

Ziemi Świętej. Z jednej strony przejeżdżamy obok nowoczesnych „szklanych domów” 

(wysokich biurowców kosmopolitycznego Tel-Avivu), widzimy uporządkowane 

dzielnice żydowskie Jerozolimy, z drugiej - niejednokrotnie mijamy biedę 

palestyńskich medin4 czy wiosek naznaczonych trudem codziennego, często 

koczowniczego życia.  

                                                 
1 Por. J. Świrkowicz, Narodziny izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego, Warszawa 2006, s. 
150-156. 
2 Por. C. Shindler, Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2011, s. 342-348. 
3 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&p1=3&p2=1&case=131&p3=6, (data dostępu: 
30.04.2012). 
4 Medina (Medyna)- termin oznaczający starą dzielnicę miast arabskich, w  której znajduje się główny 
meczet, liczne bazary i inne ważne budynki. (Zob. Słownik Wyrazów Obcych, PWN, 
http://www.swo.pwn.pl/). 
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         Mimo to na ulicach i turystycznych skwerach miasta wydaje się być bezpiecznie. 

Toczy się tam normalne codzienne życie między wyznawcami trzech wielkich religii. 

Na jerozolimskich bazarach palestyńscy kramarze handlują w bezpośrednim 

sąsiedztwie żydowskiej konkurencji. Muzułmanie za jednego dolara sprzedają 

różańce, krzyżyki i chrześcijańskie obrazy religijne. Biznes, komercja i chęć zysku 

okazują się silniejsze od odwiecznych religijnych sporów. Pośród przybyłych do Ziemi 

Świętej pielgrzymów i turystów, Polacy stanowią obok Włochów i grup 

hiszpańskojęzycznych najpopularniejszą nację. Mieszkańcy Jerozolimy, Betlejem, 

Nazaretu, Jerycha, Kafarnaum czy Kany Galilejskiej byli dla nas wyjątkowo 

serdeczni, na co wskazują chociażby powitania, czy pozdrowienia w prostym języku 

polskim. Warto dodać, że w wyniku feralnego zbiegu okoliczności, w Izraelu 

przebywałem podczas naszej wielkiej narodowej tragedii - katastrofy lotniczej pod 

Smoleńskiem. Polską flagę w betlejemskim hotelu przewiązano kirem. Żydzi, 

muzułmanie oraz tamtejsi chrześcijanie byli dokładnie zorientowani w sytuacji i 

jednogłośnie nam współczuli.   

         Współczesny Izrael za wszelką cenę stara się być coraz bardziej europejski, 

dlatego niektóre miasta zaskakują nowoczesnymi budynkami i szybkim tempem 

życia. Mimo napięcia wiszącego pod izraelskim niebem, żołnierzy na miejskich 

skwerach oraz posterunków wojskowych, ulice wielkich aglomeracji i małych 

miejscowości przemierzają ludzie szanujący tradycję. Jedni obchodzą swoje święta, z 

pokorą studiują mądre księgi. Inni przesiadują w kawiarniach i barach, dyskutują o 

wyjątkowo burzliwej tamtejszej polityce czy tańczą w nocnych klubach. Izraelczycy 

cieszą się na widok obcokrajowców, wydają się być otwarci i serdeczni, bo tak 

naprawdę każdy tutaj skądś przybył…   

         Jeśli chodzi o odpowiedzi na zawarte we wstępie pytania badawcze, należy 

stwierdzić, że sytuacja geopolityczna i co za tym idzie kwestia bezpieczeństwa należą 

do aspektów wyjątkowo zmiennych, trudno podlegających jednoznacznym osądom. 

Analiza konfliktu bliskowschodniego wskazuje na jego sinusoidalny, zróżnicowany 

charakter. Od dziesiątków lat mamy do czynienia z szeregiem eskalacji sporu 

przeplatanego okresami zawieszenia broni i stabilizacji, w związku z czym nie sposób 

na powyższe pytania odpowiedzieć jednoznacznie. Każdy turysta czy pielgrzym przed 

realizacją planów wizyty w Izraelu, powinien zorientować się w aktualnej sytuacji 

międzynarodowej na Bliskim Wschodzie. Wiele zależy właśnie od okresu w jakim 

planujemy wyjazd, a także od jego celu. Jeśli ma to być typowa wycieczka turystyczna 
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lub pielgrzymka, to po zaczerpnięciu aktualnych informacji z mediów czy z 

oficjalnych stron dyplomatycznych – jeśli wskazują one na zawieszenie broni i 

stabilizację – można decydować się na wyprawę. Obrazy medialne często są 

przejaskrawione. Dla ich realizatorów poszukiwanie sensacji niejednokrotnie okazuje 

się ważniejsze, a może po prostu bardziej opłacalne ekonomicznie, od wiernego 

odzwierciedlania rzeczywistej sytuacji. Naprawdę warto odwiedzić Izrael. Ogromnym 

wrażeniom estetycznym towarzyszą liczne przeżycia duchowe. Zawsze miałem jakieś 

wyobrażenia Ziemi Świętej. Jak się okazało - daleko im było do cudownej, 

fascynującej rzeczywistości.  
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