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Historyczne do wiadczenia procesu pokojowego 
w regionie bliskowschodnim. Lata 1947–1973 

 

Dyplomacja wielostronna Narodów Zjednoczonych 

w bliskowschodnim procesie stabilizacyjnym. 

Od wojny palesty skiej po agresj  suesk  i jej konsekwencje 

Historia i zró nicowana kultura uczyni y kryzys bliskowschodni niezwykle 

trudnym do rozwi zania. Oba narody w konflikcie – palesty ski i ydowski – 

posiada y bardzo ró ne do wiadczenia historyczne w XX w. Narody te zosta y 

w obszarze kryzysu z bardzo podzielon , wielofrakcyjn  wiadomo ci  narodo-

w  i za s abymi instytucjami, by wciela  sprawnie decyzje polityczne. Dla Izra-

elczyków okre lenie wspó zale no ci pomi dzy religi , etniczno ci  i obywatel-

stwem by o spraw  niezwykle trudn . Nale y postawi  generalne pytanie: czy 

powrót ydowski do historycznego domu by  przedsi wzi ciem laickim, czy te  

projektem fundamentalistycznym, religijnym?1. Inn  komplikacj  jest fakt, e 

ydzi, w uj ciu cywilizacyjnym s  bardzo starym ludem, a Izraelczycy odwrot-

nie, bardzo m odym. ydzi przybyli z ró nych pa stw i kultur przynosz c do Pa-

lestyny zró nicowane oczekiwania. Kombinacja s abego, rz du w Izraelu i rady-

kalnej, wybuchowej polityki sprowadza a si  do strategii ekspansywnej. Trau-

matyzacja spo ecze stwa ydowskiego bra a si  zarówno z holocaustu, jak 

i z upadku procesów asymilacyjnych. W Palestynie ydzi yli w wiadomo ci 

zagra aj cej im destrukcji. Ale sytuacja Palesty czyków by a do  podobna2. 

Palesty ski nacjonalizm oscylowa  pomi dzy nurtem religijnym a laickim. 

Transformacja narodu w XIX w. zwi kszy a tylko jego zró nicowanie w Le-

                                                 
1 W.R. Mead, Change They Can Believe In. To Make Israel Safe, Give Palestinians their Due, 

„Foreign Affairs” January/February 2009, vol. 88, No 1, s. 61. 
2 Ibidem, s. 62. 
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wancie, gdzie chrze cijanie, druzowie i ydzi stanowili 20% ludno ci. Nacjona-

lizm w XIX w. nie zaowocowa  niepodleg ym pa stwem, lecz wykorzenieniem 

po owy Palesty czyków z ich tradycyjnych siedzib plemienno-rodowych 

i umieszczeniem cz ci w obozach. Wraz z powstaniem Izraela mog o to by  

276 000 uchod ców osiedlaj cych si  na Zachodnim Brzegu, 160 000–190 000 

w Strefie Gazy i 100 000 przesz ych do Jordanii. 175 000 prawdopodobnie 

przyby o do Syrii i Jordanii3. Pomi dzy rokiem 1948 a 1967 wi kszo  Pale-

sty czyków y a w niezwykle ci kich warunkach socjalnych w Jordanii (Za-

chodni Brzeg) i Egipcie (Strefa Gazy). Podobnie sytuacja wygl da a w Syrii 

i Libanie. Dwie dodatkowe diaspory palesty skie rozwija y si  równolegle: le-

piej wykszta ceni Palesty czycy przybyli do Zatoki Perskiej, gdzie podj li ci -

k  prac  zawodow , podczas gdy inne grupy zwi zane bardziej z walk  i polity-

k , kolejno opuszcza y: Jordani  (1971), Liban (1982), Tunezj  (1974). Poli-

tyczne ycie Palesty czyków rozwija o si  do  chaotycznie wskutek braku pa -

stwa kierowanego przez samych Palesty czyków. Palesty czycy z Zachodniego 

Brzegu, Strefy Gazy, jak i ci osiedleni w krajach arabskich musz  wspó tworzy  

consensus w udzieleniu gwarancji bezpiecze stwa dla Izraela w wyniku procesu 

pokojowego. Izrael potrzebuje wi c niepodleg ego pa stwa palesty skiego. Tak 

samo jak ydzi tak i Palesty czycy do wiadczyli w XX w. zdrady ze strony spo-

eczno ci mi dzynarodowej4. Zostali pozostawieni sami sobie, gdy  wi kszo  

inicjatyw zewn trznych nie odpowiada a aspiracjom bliskowschodniej ludno ci. 

Richard N. Hass – prezydent Rady Stosunków Zagranicznych (Council on 

Foreign Relations) podzieli  najnowsz  histori  Bliskiego i rodkowego Wscho-

du (Middle East) na pi  etapów zaczynaj c od wej cia wojsk napoleo skich do 

Egiptu w 1798 r.5 Ta pierwsza faza zako czy a si  wraz z pierwsz  wojn  wia-

tow  i upadkiem imperium osma skiego. A  do 1956 r., tj. wojny sueskiej, która 

w czy a region do konfrontacji zimnowojennej, Bliski Wschód pozostawa  pod 

wp ywami mocarstw europejskich Wielkiej Brytanii i Francji. Trzecia faza 

(1956–1991) by a bardzo niejednolita, gdy  dawa a mo liwo  aktywno ci lo-

kalnym podmiotom. Cz  tej fazy wchodzi w zakres przedmiotu badawczo- 

-analitycznego, prezentowanego opracowania. ZSRR i USA nie kontrolowa y 

ca o ci wiatowych interakcji. Symbolami wysokich napi  by a wojna czerw-

cowa w 1967 r., wojna pa dziernikowa w 1973 r., rewolucja ira ska w 1979 r., 

izraelska okupacja Libanu w 1982 r., oraz wojna iracko-ira ska w latach osiem-

dziesi tych. Upadek ZSRR i systemu komunistycznego, otworzy  w dziejach re-

gionu czwart  faz  (ameryka sk ), która zacz a zanika  wraz z procesami, ja-

                                                 
3 Ibidem, s. 63. 
4 Ibidem, s. 64. 
5 R.N. Haass, The New Middle East, „Foreign Affairs”, November/December 2006, vol. 85, 

No. 6, s. 2 i n. 
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kie nast pi y po wojnie z Irakiem w 2003 r., daj c mo liwo  ukszta towania si  

pi tej fazy w dziejach regionu. 

Publiczna wiadomo  odnosz ca si  do dzia a  stron konfliktu, jak i per-

cepcja realiów przez decydentów s abo odzwierciedla dramat drugiej po owy 

dekady lat czterdziestych. Wraz z narodzinami Izraela w 1948 r., Palesty czycy 

do wiadczyli dramatu dziejowego. Sentyment, jaki wi za  ich z utracon  ziemi , 

na której narodzi o si  nowe pa stwo, by  silniejszy ni  nostalgia. Wojna o Nie-

podleg o  dla Izraela by a dla Palesty czyków katastrof 6. W adnej z faz bli-

skowschodniej historii dyplomacji nie rozwi zano i nie podchodzono z nale yt  

uwag  i rodkami do bardzo wa nej kwestii Starego Miasta w Jerozolimie, która 

stanowi a i stanowi samoistne ród o silnego kryzysu7. 

W najwcze niejszych latach kryzysu bliskowschodniego (wed ug R.N. Has-

sa, w drugiej fazie historii Bliskiego Wschodu), to Zgromadzeniu Ogólnemu Na-

rodów Zjednoczonych przypad o rozwi zywanie jednego z najniebezpieczniej-

szych konfliktów ówczesnego wiata. ONZ mia o wdra a  proces stabilizacyjny 

z zastosowaniem technik organizacyjno-dyplomatycznych, bez uwzgl dnienia 

rodowiska psychologiczno-dyplomatycznego ca ego kryzysu. Dyplomacja wie-

lostronna wydawa a si  najskuteczniejsza, a inne instytucje nie dysponowa y ta-

kim forum.  

I Specjalna Sesja ZO NZ w sprawie Palestyny (28 kwietnia – 15 maja 1947 r.) 

powo a a Specjalny Komitet ds. Palestyny (UN SCOP) z udzia em 11 pa stw8, 

który w swym projekcie wi kszo ciowym9, zapowiedzia  podzia  Palestyny na 

dwa odr bne pa stwa, po czone uni  gospodarcz . Sama metropolia – Jerozo-

lima – mia a pozostawa  pod mi dzynarodowym zwierzchnictwem ONZ10. Pro-

jekt mniejszo ciowy (popierany przez Indie, Iran, Jugos awi ) sta  na gruncie 

pa stwa federalnego ze stolic  w Jerozolimie11. Podzia y wcze niej wyst puj ce 

obiektywnie znalaz y odzwierciedlenie na forum ONZ. Wniesienie kwestii pale-

sty skiej pod obrady Narodów Zjednoczonych nape ni o nadziej  wiatow  opi-

                                                 
6 „Nakba” (katastrofa). Zob. W.R. Mead, Change They Can Believe In. To Make Israel Safe, 

Give Palestinians their Due, „Foreign Affairs” January/February 2009, vol. 88, No 1, s. 60. 
7 Zob. szersz  analiz  znaczenia uregulowa  w sprawie Jerozolimy, które nie zosta y nawet zapo-

cz tkowane z nale yt  staranno ci  – M.D. Bell, D.C. Kurtzer, Old City, New Regime, „Foreign 

Affairs”, March/April 2009, vol. 88, No 2, s. 131–134. 
8 Kanady, Czechos owacji, Gwatemali, Holandii, Szwecji, Peru, Urugwaju, Indii, Iranu, Jugos a-

wii, Australii. 
9 Popartym przez: Kanad , Czechos owacj , Gwatemal , Holandi , Peru, Szwecj , Urugwaj. 
10 Zob. UN Official Records of the 1st Special Session of the General Assembly (dalej: UN GAOR). 

Resolution Nr 106 (S-1), May 15, 1947, Creation of Special Committe on Palestine (dalej: UN 

SCOP), (UN Doc. A/310, s. 6–7; zob. tak e: J. wieca, Bliskowschodni proces pokojowy. Idee – 

Inicjatywy – Dyplomacja, Wyd. U , Katowice 1996, s. 26. 
11 UN GAOR, 2nd Session, UN SCOP, Rep. A/364, 8, 40-42, 59-64, Add.1.I, s. 24–47, 49–64. 
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ni  publiczn  i stwarza o klimat psychologiczno-polityczny, który nie móg  by  

wytworzony w warunkach rokowa  bilateralnych. ONZ by a w pewnym sensie, 

pomimo nik ych do wiadcze  Ligi Narodów, organizacj  now . Dzia a a w ro-

dowisku zimnej wojny, rywalizacji USA i ZSRR. Powi zanie kryzysu bliskow-

schodniego ze scen  wiatow  by o jeszcze wówczas s abe. 

We wrze niu rozpocz a si  II zwyczajna sesja ZO NZ, która powo a a Ko-

mitet Ad Hoc ds. Problemu Palesty skiego. Dodatkowo zaj  si  on spraw  

ONZ jako sukcesorki Ligi Narodów. W cz ci opinii publicznej, panowa o prze-

konanie, e ONZ nie ma kompetencji w sprawie Palestyny. Z tych skrajno ci 

zrodzi a si  idea powo ania dwóch podkomitetów – Podkomitet I zajmowa  si  

planem wi kszo ciowym; Podkomitet II – planem mniejszo ciowym. Listopa-

dowy raport Podkomitetu I sta  na gruncie planu wi kszo ci UN SCOP12. W ra-

porcie Podkomitetu II zakwestionowano prawn  wa no  Deklaracji Balfoura, 

wskazano na brytyjskie zobowi zania wobec Arabów i ich pa stwowo ci, wyra-

ono w tpliwo  co do rozumienia terminu „ ydowska siedziba narodowa”. 

Najpowa niejszym s dem by a negatywna ocena NZ jako sukcesorki LN13. Ko-

mitet Ad Hoc przyj  wnioski Podkomitetu I i 29 listopada 1947 r. ZO zaapro-

bowa o jego dokument14. Taki by  pocz tek, by  mo e najpowa niejszego do-

kumentu ONZ w sprawie Palestyny – Rezolucji nr 181-II, w której zak adano 

podzia  Palestyny na dwa w pe ni suwerenne pa stwa. W 1947 r. wiadomo  

polityczna elit, a tym bardziej spo ecze stw, nie sprzyja a zaaprobowaniu tych 

decyzji. Niektórzy analitycy oceniaj , e rezolucja nr 181-II wywo a a konflikt 

izraelsko-arabski i jego pierwsz  wojn , tak zwan  „palesty sk ”15. Inni anality-

cy s  zdania, e to odrzucenie dokumentu przez liderów arabskich skutkowa o 

d ugotrwa ym konfliktem16. Stan ludzkich umys ów uniemo liwia  porozumie-

nie pokojowe. Rezolucja nr 181-II wyra a a d ugi a cuch opinii sformu owa-

nych uprzednio przez wiele komisji i rz dów, ale ukazywa a tak e zaniedbanie 

pocz tkowych etapów procesu pokojowego: testowania w asnych pogl dów 

w rodowisku panuj cych realiów i tworzenia klimatu zaanga owania na rzecz 

                                                 
12 Raport Komitetu Ad Hoc – UN GAOR, 2nd Session, Ad Hoc Committee, Doc. A/AC 14/34 and. 

Corr. 1 and 1, s. 242–266 (dokument oparty zosta  na projekcie wi kszo ciowym UN SCOP – 

UN GAOR, 2nd Session, UN SCOP, Report A/364, s. 48-58, A/364 Add.I). 
13 Analiz  dokumentu przeprowadza J. Piotrowski, Spór o Palestyn , Warszawa 1983, s. 84–85. 
14 33 pa stwa g osowa y „za”, 13 – przeciwko, 10 wstrzyma o si  od g osu. Tekst zob. – General 

Assembly Resolution 181-II. Concerning the Future Government of Palestine. Nov. 29, 1947; 

w: The Arab-Israeli Conflict. Reading and Documents. Ed. J.N. Moore, Princeton – New Jersey 

1977, s. 907–933. 
15 Por. S.L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict. Making America`s Middle East Policy from 

Truman to Reagan, Chicago – London 1985, s. 30. 
16 Por. F. Asadi, Some Causes for the Rejections of the Partition Plan by the Palestinian Arabs, 

„The Middle East Forum” 1972, No 1. 
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uregulowa  pokojowych. Nie nast pi o zdefiniowanie podstawowych kategorii 

(jak „siedziba narodowa”), a w adze narodowe niewiele zrobi y w celu kszta to-

wania w a ciwego klimatu wspó ycia obu spo eczno ci. W miejsce procesu 

znoszenia nieufno ci i stereotypów, pojawi  si  terroryzm organizacji ydow-

skich i skrajny nacjonalizm arabskiego ruchu narodowowyzwole czego. 

W okresie wojny palesty skiej ONZ prowadzi a intensywne dzia ania na 

rzecz roz adowania napi  i uregulowania g ównych przyczyn kryzysu. Spo-

eczno  mi dzynarodowa (g ównie ONZ oraz USA) walczy a ze zjawiskami 

kryzysowymi, ale bez systemu operacyjnego, który pozwoli by rozwi za  sku-

tecznie istniej ce problemy17. Otwarta wojna wyra a a konflikt w fazie konfron-

tacji. Izrael okaza  si  stabiln  jednostk  pa stwow , a si om arabskim chodzi o 

przecie  o jego unicestwienie. 

W okresie najci szej, pierwszej próby jak  by a wojna palesty ska, ONZ 

prowadzi a akcje stabilizacyjne ratuj ce pokój. ONZ-owski mediator hrabia Fol-

ke Bernadotte, zamordowany przez terrorystów Sterna 17 wrze nia 1948 r., 

chcia  podnie  dzia ania odnosz ce si  tylko do przerwania ognia, do wy szego 

pu apu – procesu pokojowego. adne z ówczesnych ugrupowa , ruchów i elit 

nie by y przygotowane na takie wyzwania. Bernadotte przedstawi  plan rewizji 

zarysowanego podzia u Palestyny i integracji segmentu arabskiego z Transjor-

dani . Zmierza  ostatecznie do nadania obu cz ciom bardziej zwartego kszta tu. 

Rezolucja nr 181-II z 1947 r. zak ada a podzia  asymetryczny: 42,88% po-

wierzchni Palestyny mia a otrzyma  spo eczno  arabska, a ludno  ydowska 

56,47%18. W taki sposób wykreowane jednostki by y ponadto ma o spójne, nie 

by y te  zgodne z poj ciem radykalnego egalitaryzmu w uj ciu stosunków w a-

sno ciowych, który wówczas dominowa  w wiadomo ci spo ecznej. Asymetria 

bogactwa i ubóstwa odzwierciedla a przebieg do wiadcze  historycznych obu 

narodów, wytwarza a jednak poczucie pokrzywdzenia i d enie do natychmia-

stowego wyrównania stanu posiadania. Obiektywnie wyra a a przemoc struktu-

raln : ubóstwo, represje, alienacj . Palesty czyków i Arabów spoza Palestyny, 

razi o uzyskanie gorszych ziem i ich ma ej relatywnie ilo ci (34% powierzchni 

gruntów rolnych na obszarze Izraela). 

Raport hrabiego Bernadotte z 28 lipca 1948 r., przedstawiony w systemie 

ONZ, zawiera  sugestie przyznania Arabom Jerozolimy, obszaru pustyni Negew, 

prawa korzystania z portu w Hajfie i lotniska w Liddzie. Ludno  ydowska 

mia a uzyska  ca  Galile  (mieszka o tam jednak 84% Arabów). Mediator oen-

zetowski zak ada  tez powrót uchod ców arabskich. Opu cili ono swe domostwa 

na skutek dzia alno ci terrorystycznej Irgun Cwai Leumi i grupy Sterna oraz 

                                                 
17 Por. W.R. Mead, Change They Can Believe In..., s. 59. 
18 Jerozolima – 0,65% obszaru, mia a pozostawa  pod mi dzynarodowym zarz dem (ONZ). 
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w wyniku wojny palesty skiej, która by a dla nich katastrof  humanitarn . Ber-

nadotte wyprzedzi  epok . Jego filozofia polityczna lekcewa y a uk ad instytu-

cjonalno-strukturalny, a przede wszystkim wiadomo  spo eczno ci i ich przy-

wódczych elit. By  krytykowany za woluntaryzm, za nieumiej tno  wzmacnia-

nia pozytywnych, a ju  istniej cych trendów, za zaprzepaszczenie w procesie 

tworzenia przychylnego rodowiska psychologiczno-politycznego19. Plan Folke 

Bernadottego by  tak e cz sto okre lany jako zanadto ambitny i przez to ma o 

realistyczny20. Kluczow  spraw  jest rozstrzygni cie czy system realizowanych 

pogl dów wyrasta  z jego osobistych ambicji, czy te  z nieznajomo ci realiów 

i próby ahistorycznego przy pieszenia procesu? Jedno jest pewne, autor za o e  

stabilizacyjnych zmierza  do rozszerzenia przerwania ognia i po czenia go z ca-

o ciowym rozwi zaniem konfliktu. By a to wielka idea m a stanu – twórczego 

dyplomaty, nie pasuj ca do istniej cych realiów. mier  Bernadotte by a g ówn  

przyczyn  za amania wysi ków pokojowych. Jego nast pca Ralph Bunche repre-

zentowa  postaw  bardziej ugodow  i afirmatywn . Zahamowanie agresywno ci 

i tocz cych si  walk by o nakazem chwili. Cele cz stkowe nie mog y zosta  

ignorowane w d eniu do uregulowa  ca o ciowych. Skupia  si  on na rokowa-

niach dyplomatycznych, mniej na klimacie psychologiczno-politycznym. Nie 

chodzi o w jego uj ciu jednak e o awans i wdra anie technik, ale fazowe roz-

wi zywanie sprzeczno ci. 16 listopada 1948 r. na jego wezwanie RB ONZ ape-

lowa a do wytyczenia linii rozejmowych, co zapowiada o instytucjonalizacj  

„ma ej” stabilizacji. W dalszej kolejno ci post powa y porozumienia rozejmo-

we: 24 lutego 1949 r. – z Egiptem, 23 marca – z Libanem, 3 kwietnia – z Jorda-

ni , 20 lipca – z Syri . Irak i Arabia Saudyjska formalnych porozumie  nie pod-

pisa y w ogóle21. Zarówno Bernadotte, jak i Bunche negocjowali ten sam kon-

flikt i w tej samej fazie jego trwania. Obaj reprezentowali t  sam  instytucj  – 

organizacj  uniwersaln  – ONZ. By  to konflikt, w którym wielkie mocarstwa 

nie uczestniczy y w konfrontacji, a ad mi dzynarodowy opiera  si  na koncepcji 

pa stwowo centrycznej. USA posiada y monopol na bro  atomow , a wkrótce, 

mimo jego utraty, przewag  technologiczn  determinuj c  skuteczno  jej ewen-

tualnego u ycia. Bunche osi gn  cz stkowe porozumienie, które wyklucza o 

eskalacj  konfliktu. Te bardzo limitowane osi gni cia przynios y Palestynie po-

                                                 
19 Por. S.L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict. Making America’s Middle East Policy from 

Truman to reagan, Chicago – London, 1985, s. 39–45. 
20 Por. J.G. Stein, The Alchemy of Peace-Making:The Prerequisities and Co-requisities of Pro-

gress in the Arab-Israeli Conflict, „International Journal” 1982–1983, No 4, s. 533–551. 
21 Tekst dok. rozejmowych zob. UN Treaties Series, No 42, s. 655–657; zob. tak e: UN GAOR, 

4th Session, Special Supplement, No 1–4, Main Volume and Companion Volume, Ed. by Y. Ro-

senthal, vol. 3, ISA WZO CZA, Jerusalem 1983. 
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kój na wiele lat. Zwyci stwo militarne Izraela, pomimo wyprzedzaj cego ataku 

Arabów, utrwali o jego byt. Uk ad si  nie uleg  radykalnej zmianie. 

ONZ poprzez swój podstawowy organ ds. bezpiecze stwa i pokoju – to jest 

Rad  Bezpiecze stwa – ocali a Egipt walcz cy realnie samotnie, bez wsparcia 

ogólnoarabskiego. Nie wyst pi a adna ani polityczna, ani te  militarna asyme-

tria, pomimo przewagi Izraela. Ten militarny impas sprzyja  koncesjom, a obie 

strony postrzega y go jako niestabilny i bardzo kosztowny22. W tym polityczno- 

-militarnym impasie adna ze stron nie potrafi a przewidzie  korzy ci p yn cych 

z ewentualnego wznowienia walk. Paradoksalnym zjawiskiem by a istota proce-

su wojennego, który móg  przyczyni  si  do zainicjowania dzia a  stabilizacyj-

nych i rekonstrukcyjnych. 

W wojnie palesty skiej nie wyst powa a tak e rywalizacja supermocarstw. 

Co prawda w grudniu 1955 r. Czechos owacja na podstawie podpisanego trzy 

miesi ce wcze niej uk adu, rozpocz a dostarczanie broni Egiptowi. Zapowiada-

o to pó niejszy hybrydowy przebieg kryzysu: cz ciowo lokalny, cz ciowo 

nieco powi zany ze wiatowym uk adem si . Te dwa wst pne uwarunkowania: 

niebezpieczny, militarny impas oraz depolaryzacja konfliktu stwarzaj  zawsze 

podstawy do wszcz cia procesu pokojowego. Niema ym osi gni ciem okaza o 

si  wynegocjowanie uk adów rozejmowych. Fakt ten oznacza  gotowo  stron 

do respektowania systemów warto ci le cych u podstaw ich pa stwowo ci 

i cywilizacji: instytucji ustrojowych oraz aspiracji spo ecznych. Zanegowano 

przede wszystkim wojn  jako narz dzie interakcji w strefie palesty skiej, jedno-

cze nie bez uznania legalnego bytu pa stwowego Izraela. Powsta a wyra na 

tendencja do zast powania realiów wojennych stosunkami pokojowymi. Mecha-

nika stosunków subregionalnych zosta a mocno osadzona w takich czynnikach 

warunkuj cych i realizuj cych, jak: „niezawis o  – uk ad si  – sojusze – rów-

nowaga si  – wspó praca mi dzynarodowa ( ad mi dzynarodowy)”. Brakowa o 

wspó pracy tworz cej ad mi dzynarodowy. Ruch palesty ski nie posiada  tak e 

prawa do samookre lenia przez co niemo liwa sta a si  niezawis o  pa stwa 

palesty skiego. Amerykanie nie wspierali jeszcze pa stwa Izrael z tak  si , któ-

ra widoczna by a od 1967 r., a Rosjanie zaczynali anga owa  si  dopiero w poli-

tyk  bliskowschodni , promuj c ruchy narodowowyzwole cze i radykalne. 

Uk ad si  by  obrazem walki mi dzy d eniem do hegemonii, co najmniej 

jednego lub grupy pa stw oraz utrzymywaniem b d  przywracaniem równowagi 

mi dzynarodowej. By  mo e tworz cy si  uk ad si  z izraelsk  pot g  (przewaga 

pa stwa ydowskiego w zakresie cywilizacji, technologii, organizacji by a po-

wa na) i stoj c  naprzeciwko niej koalicj  arabsko-muzu ma sk , by  istot  kry-

                                                 
22 J.G. Stein, The Alchemy of Peace-Making: The Prerequisities and Co-requisities of Progress in 

the Arab-Israeli Conflict, „International Journal” 1982–1983, No 4, s. 551–555. 
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zysu. Bliskowschodnia scena mi dzynarodowa stawa a si  terenem pa stw pro-

wadz cych coraz to bardziej wiadom  swych potrzeb, interesów i aspiracji, po-

lityk  zagraniczn . 

Wskutek zaj cia 6,6 tys. km2 ziemi palesty skiej (zachodniej Galilei, za-

chodniego Negewu, Nowego Miasta w Jerozolimie) Izrael kontrolowa  77% te-

renu palesty skiego. Pozosta a cz  obszaru znalaz a si  pod kontrol  haszy-

midzkiej Transjordanii (Cisjordania z arabsk  Jerozolim ) o cznej powierzchni 

5,5 tys. km2. 1 grudnia 1948 r. emir Abdulla og osi  si  monarch  Palestyny, 

a w kwietniu 1950 r. po formalnym zaanektowaniu Cisjordanii pa stwo przyj o 

nazw  Jordania (Haszymidzkie Królestwo Jordanii). Egipt zaj  licz c  258 km2 

Stref  Gazy. Obszar Palestyny uleg  wi c klasycznemu rozbiorowi. Fakt ten za-

wa y  na dynamice i nat eniu konfliktu w przysz o ci. Percepcja tego faktu 

(rozbioru) oddzia ywa a w sposób zró nicowany na populacj  palesty sk . Za-

istnia a tak e asymetria nienawi ci, czy d no ci do wspó pracy. Wrogo  skie-

rowana zosta a przeciwko Izraelowi, a nie wspó uczestnicz cym w rozbiorze s -

siadom arabskim.  

Terytorialno-demograficzny uk ad si  sugerowa  okr enie Izraela przez 

arabskich wrogów. Po wojnie palesty skiej rozpocz y si  zbrojenia, które od-

zwierciedla y wojskowo-strategiczny uk ad si  nieprzychylny procesowi poko-

jowemu. Symbolem wzrastaj cej wrogo ci by y zamachy na ycie g ównych ne-

gocjatorów uk adów rozejmowych. W 1948 r. zamordowano premiera egipskie-

go Nukraszi Pasz , w 1951 r. – króla Jordanii Abdull  i premiera Libanu – Rija-

da Sulh . W 1958 r. zabito premiera irackiego – Nuri Sa’ida. 

Wojna zrodzi a kwesti  palesty sk  – wielki problem narodu zamieszkuj -

cego obszar mi dzy Morzem ródziemnym a rzek  Jordan. Cz  tej ludno ci 

mia a status uchod ców, ale rozwi zywanie tego problemu wymaga o uwzgl d-

nienia podej cia, jakie stosowane jest wobec narodów pozbawionych ojczyzny, 

a nie jedynie wobec uchod ców. 11 grudnia 1948 r. ZO ONZ powo a o Komisj  

Badawcz  do Spraw Palestyny, która mia a przeanalizowa  problem 750 tys. 

uchod ców palesty skich i kwestie granic23. Okresowe raporty komisji by y do-

kumentami odzwierciedlaj cymi stosunki narodowo ciowe w podzielonej Pale-

stynie. Kwestia granic i uchod ców mia y by  uregulowane w przysz ym trakta-

cie pokojowym, który nigdy nie powsta  jako realne zabezpieczenie ustabilizo-

wanych interakcji. Najbardziej zaawansowany w posuni ciach regulacyjnych 

rozejmowy uk ad egipsko-izraelski24, zawiera  zobowi zania obu stron do rezy-

gnacji z u ycia si y w stosunkach mi dzypa stwowych, jak i w stosunku do lud-

                                                 
23 Zob. An Early Attempt at Peace: The Conciliation Commission for Palestine, [w:] Israel and the 

Arab World, Ed. by G.H. Dodd, M.E. Sales, London 1970, s. 91–96. 
24 Zob. UN Treaties Series, No 42, s. 655–657; tak e UN GAOR, 4th Session, Special Suplement, 

No 1–4 (UN Doc. s/1296/Rev.1). 
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no ci cywilnej, a tak e zgod  na uznanie wytyczonych linii demarkacyjnych 

(utworzono tak e stref  zdemilitaryzowan  pod nadzorem ONZ). Zawiera  on 

równie  elementy polityczne charakterystyczne raczej dla uk adów pokojowych. 

Systemowej regulacji jednak nie stworzy , tak  moc posiadaj  jedynie pe ne 

traktaty pokojowe. Nie mo na lekcewa y  znaczenia dwustronnych uk adów ro-

zejmowych, które by ym dzie em mediacyjnej dzia alno ci ONZ. 

12 maja 1949 r. Izrael podpisa  Protokó  Loza ski25, do którego za czono 

map  z planem podzia u Palestyny. Dokument obrazowa , ale i okre la  nowy, 

bliskowschodni uk ad si . By o to pragmatyczne posuni cie Tel Awiwu, zmie-

rzaj ce do w czenia si  pa stwa ydowskiego do aktywno ci systemu oenze-

towskiego i zado uczynienie presji mi dzynarodowej, która dotyczy a g ównie 

kwestii palesty skiej jako nieuregulowanego problemu narodu palesty skiego. 

Wynik przyj tego przez ZO ONZ wniosku izraelskiego z 11 maja 1949 r. obwa-

rowano dodatkowo wykonaniem postanowie  rezolucji nr 194 z 11 grudnia 

1948 r., która dotyczy a powrotu uchod ców do miejsc zamieszkania lub wyp a-

cenia im rekompensat w przypadku rezygnacji z powrotu26. 

Instytucjonalizacja procesu stabilizacyjnego zosta a uzupe niona decyzj  

w sprawie powo ania Agencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy 

Uchod com Palesty skim na Bliskim Wschodzie (United Nations Relief and 

Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – UN RWA), która usta-

li a, e spo ród 726 tys. uchod ców, 652 tys. potrzebuje w trybie pilnym pomo-

cy socjalnej. Grozi a katastrofa humanitarna, która zawsze towarzyszy procesom 

wojennym i g bokim kryzysom. Praktycznie tylko wysi ki ONZ i tworzonych 

przez ni  agend, reagowa y wspó miernie do zagro enia. Ilo  uchod ców przed 

wojn  czerwcow  z 1967 r. osi gn a ju  poziom 1345 tys. osób (z tej sumy 836 tys. 

Palesty czyków otrzymywa y pe ne zasi ki, a najwi ksze ich skupiska utworzy y 

si  w Jordanii (723 tys.), w Strefie Gazy (327 tys.), w Libanie (161 tys.), w Syrii 

(144 tys.)27. Na obszarze Izraela y o 170 tys. Arabów (50% mieszka o w Galilei, 

20% – w Negewie, 30% – w rodkowej cz ci Izraela). W 1967 r. Izrael za-

mieszkiwa o 300 tys. arabskich Palesty czyków. Obecno  ogromnej ilo ci Pa-

lesty czyków w skupiskach obozowych by a czynnikiem niebezpiecznym dla 

procesu stabilizacyjno-pokojowego. Ludno  ta podatna by a na infiltracj  ze 

strony grup ekstremistyczno-radykalnych i ka de jej niezadowolenie mog o 

przerosn  w wybuch trudny do opanowania. Gorycz kl ski arabskiej nie by a 

czynnikiem zbyt mocnym i polaryzuj cym scen  bliskowschodni . Wynik woj-

ny palesty skiej nie odznacza  si  radykaln  asymetri , a raczej zrównowa o-

                                                 
25 Tekst protoko u zob. Israel and the Arab World..., s. 91–96. 
26 Tekst rezolucji nr 194 zob. UN GAOR, 3rd Session, Resolution 194-III, December 11, 1948. 
27 Zob. Israel and the Arab World..., s. 215–220. 
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nym uk adem si . Izrael stawa  si  realnym faktem, ale jego byt by  s abo ustabi-

lizowany. Na wysi ki pokojowe sk adaj  si  przedsi wzi cia g ównie psycholo-

giczno-polityczne, a nie organizacyjno-dyplomatyczne. 

Wysi ki stabilizacyjne po wojnie sueskiej 

Wojna sueska przynios a konflikty zimnowojenne w region bliskowschodni 

dotychczas autonomiczny, wyznaczaj c nowy trend zmaga  i rywalizacji, na 

d ugie lata28. 

Kwestia uchod ców przestawa a wyznacza  g ówne zainteresowanie Naro-

dów Zjednoczonych w okresie wojny sueskiej w 1956 r.29 Ta trójstronna agresja 

na Egipt30 by a dla m odej republiki prawdziwym wyzwaniem i dramatem. Prze-

rwanie ognia, a wi c cel dora ny, zdominowa  my lenie dyplomatów bliskow-

schodnich31. Veto Francji i Wielkiej Brytanii blokowa o nieustannie próby pod-

j cia jakichkolwiek decyzji na p aszczy nie wielostronnej. Formu a ja ta ska 

wyra aj ca si  w mo liwo ci storpedowania decyzji, cho by przez pojedyncze 

mocarstwo, odzwierciedla a dramaturgi  okresu zimnej wojny. Region bliskow-

schodni od 1956 r. znalaz  si  w sferze oddzia ywania dwubiegunowego uk adu 

si . Odt d wp ywy ameryka skie i radzieckie ros y w tym regionie niezwykle 

szybko. Powojenny uk ad „dwubiegunowy” by  struktur  swoist , syntez  mi -

dzy uk adem hegemonicznym i pluralistycznym systemem równowagi si . Bra-

kowa o w nim miejsca dla zmiennych kombinacji, które czyni y równowag  si  

procesem zró nicowanym i wielouk adowym i w ten sposób kanalizowa y dy-

namik  stosunków mi dzynarodowych. Mniejsze pa stwa, takie w a nie jak 

Egipt Nasera w 1956 r., przesta y odgrywa  rol  biernych widzów. 

Konflikt bliskowschodni by  przedmiotem obrad I Nadzwyczajnej Specjalnej 

Sesji ZO ONZ (listopad 1956 – marzec 1957)32, której owocem sta o si  utwo-

rzenie Dora nych Si  Narodów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie (United 

Nations Emergency Force – UNEF) przewidzianych jako narz dzie utrzymania 

pokoju (peace-keeping actons). W ród przyczyn powo ania tej formacji wymie-

nia si  zwykle: 1) niezrównowa ony uk ad si  (brak wyra nego zwyci zcy i po-

konanego); 2) obawy przed wznowieniem wojny; 3) zaanga owanie obu super-

mocarstw, które wypar y ze sceny bliskowschodniej mocarstwa tradycyjne: An-

                                                 
28 Por. W.R. Mead, Change They Can Believe In..., s. 60. 
29 Kolej  wojn  bliskowschodni  szeroko analizuje H. Ali Jamsheer, Konflikt sueski w stosunkach 

mi dzynarodowych 1956–1957, Wyd. U , ód  1987. 
30 Ibidem, s. 102–133. 
31 Na forum ONZ po wi cono ca emu kryzysowi wiele miejsca, ibidem, s. 133–174. 
32 Szersz  analiz  obrad ONZ przeprowadza H. Ali Jamsheer, Konflikt sueski..., s. 133–174. 
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gli  i Francj ; 4) mo liwo  wyrz dzenia znacznych szkód stronie egipskiej 

w razie wznowienia dzia a  wojennych, co doprowadzi oby do powtórzenia ca-

ej kosztownej procedury. 

UNEF-1 nie mia y prawa do prowadzenia dzia a  po stronie izraelskiej, bo 

pa stwo to nie wyrazi o na nie zgody. Poniewa  od maja 1948 r. w strefie funk-

cjonowa a Organizacja NZ ds. Nadzoru Zawieszenia Broni (UNTSO), jej si y 

zosta y przestruktualizowane stosowanie do nowych dzia a . Instytucjonalizacja 

stosunków bliskowschodnich stawa a si  faktem i bardzo stabilizowa a chwiejny 

uk ad si . Si y Narodów Zjednoczonych spe nia y funkcj  rozdzielaj c , funkcje 

obserwacyjne, zaopatrzniowo-logistyczne, a wi c nie si owe. Niemniej da o si  

zauwa y  brak jakiegokolwiek artyku u w Karcie NZ, który by by podstaw  pod 

takie, nawet minimalistyczne, ich funkcjonowanie. Wynika o to z kontrowersji 

wokó  kwestii czy takie nadzoruj ce si y powstaj  na podstawie rozdzia u 

VI Karty po wi conego pokojowemu rozstrzyganiu sporów, czy te  rozdzia u 

VII (akcje w zwi zku z zagro eniem pokoju, naruszeniem pokoju i aktami agre-

sji). Regu  niekwestionowan  by o ich tworzenie na obszarze pa stwa, które 

wyrazi o na to zgod  (zgodnie z zasad  suwerenno ci i integralno ci terytorial-

nej). W adz  UNEF-1 by a Rada Bezpiecze stwa – organ odpowiadaj cy za po-

kój i bezpiecze stwo, którego dzia anie opiera o si  na formule ja ta skiej i pra-

wie veta jednego z pi ciu mocarstw – sta ych cz onków. Uregulowania te by y 

jednak dwuznaczne i dopiero podstawy prawne powo ania UNEF-2, klarownie 

stwierdza y o tym nadzorze w adczym. Ju  w pierwszej formacji dowódca nad-

zorowany by  przez Sekretarza Generalnego ONZ. O efektywno ci UNEF 

w przywracaniu pokoju i bezpiecze stwa decydowa a wspó praca wszystkich 

zaanga owanych podmiotów, w tym g ównie stron konfliktu.  

Likwidacja formacji jest cz sto rozwa ana jako jedna z istotnych przyczyn 

wybuchu wojny „b yskawicznej” w czerwcu 1967 r., co nast pi o z winy Egip-

tu33. Izrael odczyta  decyzj  Nasera o wycofaniu wojsk ONZ jako bezpo rednie 

dzia anie przygotowuj ce egipski atak. Egipski szef sztabu gen. Fawzi informo-

wa  dowódc  UNEF, e chodzi o ich przesuni cie w bezpieczne miejsce, bo 

w regionie stacjonowania dosz o do ogromnej koncentracji wojsk. Wed ug Na-

sera ród em kryzysu by o zagro enie Syrii, której nale a o przyj  z pomoc 34. 

Równie  Sekretarz Gen. U Thant odrzuci  sugesti  winy Egiptu. Wycofanie si  

pokojowych by o wed ug niego, ostatnim objawem d ugotrwa ego kryzysu, 

spowodowa o problem, ale obecno  si  tak e nie rozwi zywa a adnych trudno-

                                                 
33 Por. J. wieca, Problemy bezpiecze stwa i regionalnego uk adu si  w prze omowej fazie kryzysu 

bliskowschodniego (po wojnie czerwcowej 1067 r.), Katowice 1991, s. 26 i n. 
34 Tekst stanowiska Nasera zob. Israel and the Arab World..., s. 150–153. 
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ci, które pojawia y si  na scenie bliskowschodniej35. To, e region blisko- 

wschodni znalaz  si  po 1956 r. w cieniu dwublokowego uk adu si , mia o pozy-

tywne efekty dla samego kryzysu, gdy  wielkie mocarstwa czu y si  bardziej 

odpowiedzialne za kontrolowanie stanu napi  i realizowanie przynajmniej tych 

funkcji, które posiada y UNEF. Moskwa nie posiada a jeszcze stosownych 

wp ywów w Kairze i nie kontrolowa a decyzji Nasera. Radziecki minister spraw 

zagranicznych A. Gromyko oburzy  si  na swojego ambasadora w Kairze, e nie 

dysponowa  na czas w a ciwymi informacjami. Supermocarstwa by y sta ymi 

cz onkami Rady Bezpiecze stwa i ponosi y wyj tkow  odpowiedzialno  za pokój 

i bezpiecze stwo, czego nie mog y zmieni  realia b d ce pochodn  zimnej wojny. 

W o wiadczeniu przekazanym ministrowi spraw zagranicznych Izraela – 

Abba Ebanowi – kry a si  ameryka ska rezerwa wobec akcji militarnej Izraela36. 

Tzw. pokojowy plan Johnsona przekazany 23 maja 1957 r. Zjednoczonej Repu-

blice Arabskiej (Egiptowi) wyra a  zaniepokojenie wycofaniem si  UNEF. Pe-

ace keeeping actions realizowane przez ONZ w okresie zimnej wojny, by y je-

dynymi mo liwymi dzia aniami NZ na rzecz pokoju, z u yciem wojsk w funkcji 

pozasi owej. Ci gle doskonalono te skomplikowane i ryzykowne mechanizmy, 

by korzy ci by y coraz bardziej wymierne. Rezolucje podejmowane przez orga-

ny NZ wyra a y stanowisko opinii wiatowej w kwestiach najistotniejszych dla 

pokoju i stanowi y zacz tek systemów normatywnych, które zawsze mia y cho  

ograniczone, to realne skutki stabilizacyjne. Za nimi sta y inicjatywy pokojowe, 

które by y wykorzystywane w procesie pokojowym. 

Na bliskowschodniej scenie regionalnej powstawa y wspó zale ne zjawiska 

napi  i stabilizacji. Napi cia powodowa y zawsze zagro enia dla bezpiecze -

stwa podmiotów pa stwowych. ród a napi  wynika y zwykle z pojawienia si  

dysproporcji w stanie i zdolno ci si  zbrojnych rywalizuj cych pa stw i ugrupo-

wa . Wy cig zbroje  zapewne by  g ównym motorem rodz cych si  napi . 

W takim procesie po pierwsze, musi zaistnie  dysproporcja w jakim  stanie 

spraw, zasobów, mo liwo ci (aspekt obiektywny), a po drugie musi zosta  wy-

ra ona wola zmiany tej dysproporcji (aspekt subiektywny)37. W poszczególnych 

fazach i przes ankach napi  wyra a si  w zasadzie ich mechanika. Faza napi  

z biernym jej potraktowaniem przez g ównych adwersarzy i rodowisko mi -

dzynarodowe, mo e przerodzi  si  w otwarty kryzys. Kryzys wyst puje wów-

czas, gdy zrywane s  dotychczasowe wi zi i regulatory stosunków mi dzynaro-

dowych. Te interakcje staj  si  wówczas bardzo zdeformowane i zredukowane. 

                                                 
35 Stanowisko U Thanta na podstawie analizy róde  omawia J. wieca, Problemy bezpiecze -

stwa..., s. 27. 
36 Analiz  dokumentu L. Johnsona zob. w: Israel and the Arab World..., s. 156–157. 
37 Zob. R. Zi ba, Wojskowe aspekty napi  mi dzynarodowych, „Stosunki Mi dzynarodowe”, ISM 

UW, Warszawa 1987, nr 7, s. 44–56. 
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Nie ka dy kryzys jest nast pstwem wzrostu napi . Pewne jest na podstawie 

empirycznych do wiadcze , e zagro enia powstaj  wraz z rodz cymi si  dys-

proporcjami w wielko ci i zdolno ci si  zbrojnych oraz gdy pa stwa zamierzaj  

zdyskontowa  do w asnych celów uzyskan  przewag  o czym wiadcz  ich dok-

tryny wojenne. Scena bliskowschodnia by a w okresie od wojny palesty skiej po 

wojn  suesk  zdominowana przez napi cia podwy szone, które by y odbiciem 

maksymalizacji dzia ania pa stw arabskich i Izraela do realizacji przeciwstaw-

nych warto ci. Pojawia y si  tak e napi cia wysokie, które tworzy y zagro enie 

dla istnienia systemu stosunków w regionie bliskowschodnim, grozi y stosowa-

niem permanentnej przemocy i zwiastowa y g boki kryzys. 

Kluczem do problemu palesty skiego jest nie tyle doprowadzenie do kom-

promisu mi dzy Izraelem a s siaduj cymi pa stwami arabskimi, ile znalezienie 

formu y umo liwiaj cej wspó ycie dwóch antagonistycznych narodowo ci 

w granicach jednego pa stwa38. Okre lenie celu ma podstawowe znaczenie dla 

kierunków poszukiwa  redukcji napi , stabilizacji regionalnej i w efekcie po-

koju. W fazie nast pnej powinny zosta  wyselekcjonowane odpowiednie narz -

dzia i techniki. Proces pokojowy w takich sytuacjach jest bezalternatywny. 

Dzia ania stabilizacyjne nie s  mo liwe bez okre lenia charakteru konfliktu. 

By a to wojna – w ka dej fazie trwania – o celach wyra nie ograniczonych. 

Ograniczenie zawiera o si  w samym jej okre leniu – wbrew pozorom kolejne 

etapy wojny bliskowschodniej, poniewa  mimo stosowanej szczególnie przez 

Arabów frazeologii jej uczestnicy walczyli o wa kie strategicznie i istotne emo-

cjonalnie, lecz stosunkowo niewielkie obszary pogranicza. 

Strategia regionalistyczna uregulowania konfliktu po wojnie 

czerwcowej 

Wojn  czerwcow  z 1967 r. nale y uzna  za jedno z najwa niejszych wyda-

rze  w dwudziestowiecznych dziejach Bliskiego Wschodu39. Obraduj ca w ko -

cu czerwca 1967 r. V Nadzwyczajna Specjalna Sesja ZO ONZ zmieni a si  

w pole konfrontacji zwolenników stron wojuj cych40. Da o si  to ju  zauwa y  

w uk adzie si  w ród niesta ych cz onków Rady Bezpiecze stwa, w której Etio-

                                                 
38 W.R. Mead, Change They Can Believe In..., vol. 88, No 1, s. 61; T. Pióro, Wojny czasu pokoju, 

„Sprawy Mi dzynarodowe” 1990, nr 11, s. 73. 
39 Por. R. Bania, USA wobec kryzysu w stosunkach arabsko-izraelskich w maju i czerwcu 1967 r., 

[w:] Wspó czesne problemy wiata islamu, red. M.J. Malinowski, R. O arowski, Gda sk 2007, 

s. 43. 
40 Ibidem, s. 43. Zob. tak e: J. Piotrowski, Bliski Wschód i problem palesty ski, [w:] Kraje rozwi-

jaj ce si  w ONZ, red. J. Prokopczuk, Warszawa 1984, s. 172. 
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pia, Brazylia i Argentyna przejawia y proizraelskie stanowisko, a Indie, Mali, 

Nigeria – stanowisko proarabskie. Cech  zimnej wojny by y cz ste kompromisy 

obu supermocarstw w sprawach regionalnych. Taki charakter mia a Rezolucja nr 

242 przyj ta 22 listopada 1967 r. przez RB41. Dokument zawiera  fragmenty 

propozycji Indii, Nigerii, Mali stwierdzaj ce o niedopuszczalno ci okupacji ob-

cych ziem w drodze wojny. Kompromis polega  na u yciu sformu owania wi-

thdrawal from the territories, co by o interpretowane przez cz  pa stw, tak e 

przez Izrael, jako wycofanie si  z niektórych terytoriów, a nie wszystkich. Pre-

ambu a wyra nie stwierdza a niemo liwo  zagarni cia obcych terytoriów 

w drodze wojny. 

Dokument czy , ale po rednio kwesti  palesty sk  z ca okszta tem spraw 

bliskowschodnich. Wycofanie wojsk z terytoriów okupowanych (TO), czyli 

z Cisjordanii i Strefy Gazy zamieszka ych przez ludno  palesty sk  by o wy-

mowne. G ównym problemem dla strefy konfliktowej by o uznanie praw narodu 

palesty skiego, podczas gdy rezolucja nr 242 stwierdza a konieczno  rozwi -

zania kwestii uchod ców palesty skich. Po wojnie czerwcowej uwidoczni a si  

aktywno  pa stw do roz adowywania napi  w obszarach ich najwi kszej kon-

centracji. By y to nast puj ce sprawy: kwestia je ców wojennych; uchod ców 

palesty skich; Kana u Sueskiego, który pozostawa  zamkni ty; warunków po-

my lnego procesu pokojowego zawartych w rezolucji nr 24242. Warunki te mie-

ci y si  w oenzetowskim dokumencie, który wzywa  do: po o enia kresu wojnie 

przez poszanowanie i uznanie suwerenno ci, integralno ci terytorialnej i nieza-

le no ci politycznej ka dego pa stwa, ich ycia w bezpiecznych granicach nie 

nara onych na akty przemocy; zagwarantowania swobodnej eglugi na mi dzy-

narodowych drogach wodnych; uregulowania problemu uchod ców z zastoso-

waniem kryterium sprawiedliwo ci; opracowania rodków zabezpieczaj cych 

nienaruszalno  terytorialn  i niezawis o  polityczn  pa stw w strefie konfliktu. 

Rezolucja zawiera a prakseologiczne sk adniki i przek ada a warto ci i cele 

na mechanizmy dzia a . Sekretarz Generalny ONZ mia  wys a  na Bliski 

Wschód swojego przedstawiciela (zosta  nim Gunnar Jarring, dyplomata 

szwedzki). Program zawiera  mechanizmy kolektywnego rozwi zywania pro-

blemów. Pa stwa pozostaj ce w konflikcie musia y zaaprobowa  zestaw i hie-

rarchi  kwestii do rozwi zania i oraz wykaza  si  d eniem do zmiany status 

quo, stosownie do kszta tu i rangi sprecyzowanych zada . 

                                                 
41 Tekst rezolucji RB ONZ nr 242 zob. UN Security Council Resolution and Decision (dalej: UN 

SCRD), 22nd Year, Nov. 22, 1967; tak e Arab-Israeli Conflict. Readings and Documents. Ed. 

J. Moore, Princeton – New Jersey 1977, s. 1083–1084; tekst polski zob. Zbiór Dokumentów 

PISM, 1967, nr 10–11, s. 1551–1553. 
42 Por. J.R. Handelman, H.B. Shapiro, J.A. Vasquez, Introductory Case Studies for International 

Relations: Vietnam-Middle East. The Environmental Crisis, Chicago 1974, s. 52–59. 
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Konflikt wydawa  si  mie  nienegocjowalny charakter. Rezolucja wzywa a 

zarówno do uznania Izraela, jak i wycofania si  na lini  sprzed agresji (wed ug 

status quo z 4 czerwca). Przerwanie ognia z 9 czerwca by o sukcesem, ale nie 

odpowiada o standardom ca o ciowego uregulowania kryzysu. Wyst pi y jed-

nak e niektóre elementy kolektywnego rozwi zywania problemów, a one mog y 

mie  najwy sz  moc sprawcz . Uruchomiono mechanizm wymiany je ców pod 

nadzorem Mi dzynarodowego Czerwonego Krzy a (proces trwa  od lipca do 

stycznia 1974)43. Dopiero w wyniku wojny czerwcowej wymieniono agentów 

izraelskich zwi zanych z afer  Lawona i nieudan  akcj  sabota ow  „Zuzan-

na”44. Drug  z kwestii by  problem uchod ców, ale sprawa ta okaza a si  wielo-

wymiarowa i skomplikowana, gdy  ociera a si  o problem praw narodu pale-

sty skiego do samostanowienia45. Na ponad 1,3 mln. uchod ców za zgod  Izra-

ela wróci o tylko 14 tys. Problem uchod ców nie zosta  rozwi zany, lekcewa o-

no kwesti  niezbywalnych praw narodu palesty skiego jako nieuzasadniona. 

Ci gle naruszano przerwanie ognia w strefie Kana u Sueskiego. 3 sierpnia po 

wielu kryzysowych sytuacjach ZRA i Izrael porozumia y si  w sprawie zaprze-

stania nawigacji na tej drodze wodnej. 26 sierpnia porozumienie zosta o osta-

tecznie przed u one.  

Obok rokowa  w ramach misji Jarringa, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 

toczy y si  czterostronne (ameryka sko-radziecko-brytyjsko-francuskie) roz-

mowy. Rozmowy te nie bazowa y wi c na globalistycznej wizji postrzegania 

wiata, gdy  Francja i Anglia nie by y supermocarstwami. 10 grudnia 1969 r. 

ZO ONZ uchwali o rezolucj  nr 2535 potwierdzaj c  niezbywalne prawa narodu 

palesty skiego46. Niejednolita by a postawa krajów rozwijaj cych si . Rezolucja 

zosta a zaaprobowana dzi ki g osom krajów afroazjatyckich, przeciwko niej g o-

sowa y kraje latynoameryka skie.  

Ogromne znaczenie mia a rezolucja z 30 listopada 1970 r. dot. praw naro-

dów kolonialnych do niepodleg o ci i samostanowienia. Stwierdza a, e „Zgro-

madzenie Ogólne [...] pot pia te rz dy, które neguj  prawa narodów kolonial-

nych do samookre lenia, a w szczególno ci narodów Afryki i Palestyny”47. Do-

kumenty te nie mia y charakteru prawnego, ale wywiera y moralny i wiadomo-

ciowy nacisk na wiatow  opini  publiczn  i elity. W d u szej perspektywie 

tworzy y nowe fakty. Sytuacja zosta a jednak e skomplikowana przyj ciem 

                                                 
43 Ibidem, s. 53–54. 
44 Zob. D. Raviv, Y. Melman, „...A ka dy szpieg to ksi ”. Pe na historia wywiadu izraelskiego, 

Warszawa 1994, s. 78 i n. 
45 Szerzej zob. J. wieca, Bliskowschodni proces..., s. 52. 
46 Tekst rezolucji zob. UN GAOR 1969, res. 2353. 
47 Tekst zob. UN GAOR, Resolution 2649 – XXV, Nov. 30, 1970. 
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przez Kneset ustawy z 27 czerwca 1967 r. o obj ciu izraelskim ustawodaw-

stwem ca ej Jerozolimy oraz o ustaleniu granic zjednoczonego miasta. 

Okres lat 1967–1973 to trudna faza definiowania istniej cych problemów, 

budowy zaanga owania. G. Jarring z przedstawicielami czterech mocarstw usta-

la  strategi  rokowa  pokojowych, ich warunki i mechanik . William Rogers – 

ameryka ski sekretarz stanu – testowa  stan wiadomo ci elit politycznych po 

obu stronach konfliktu, okre la  polityczn  perspektyw  rz dów po ewentual-

nym podpisaniu porozumie  pokojowych, definiowa  przydatno  wynegocjo-

wanych uregulowa  na sterowalno , stara  si  przewidzie , czy istniej cy uk ad 

si  pozwoli na wdro enie podpisanych umów48. By a to typowa regionalistyczna 

koncepcja, realizowana przez szefa dyplomacji supermocarstwa, które na prze-

kór posiada o globalistyczn  wizj  wiata i przez ni  ocenia o wszystkie procesy 

mi dzynarodowe. 

Rogers 9 grudnia 1969 r. przedstawi  istot  bliskowschodniego planu poko-

jowego, uzgodnionego ze Zwi zkiem Radzieckim, która opiera a si  na 

uwzgl dnieniu najg bszych interesów stron konfliktu. Sekretarz stanu propo-

nowa : osi gni cie trwa ego pokoju poprzez rozwijanie stosunków pokojowych 

mi dzy stronami konfliktu, pozbawionych napi  i sytuacji kryzysowych; wyko-

rzystanie celów i zasad wyra onych w rezolucji nr 242 do zbudowania szkieletu 

porozumienia oraz zerwanie z stanem „bez wojny i bez pokoju”, który – wed ug 

niego – pog bia  i przed u a  kryzys49. Rogers wskazywa  na konieczno  wy-

korzystania do wiadcze  wyp ywaj cych z rozmów czterostronnych. 

Taka koncepcja mechaniki zawierania porozumie  mia a polega  na przej-

rzystych i o wiadczonych intencjach oraz na woli dokonania powa nych zmian 

we wzajemnych interakcjach. Poczucie bezpiecze stwa stron mia o wzrasta  

stopniowo, lecz zauwa alnie i przyczynia  si  do utrwalania pokoju. Istot  po-

koju mia o by  wykreowanie stref zdemilitaryzowanych, rozdzielaj cych stacjo-

nuj ce garnizony, pe ni cych rol  stref buforowych. Kardynalnym za o enie 

Planu Rogersa mia o by  wycofanie si  Izraela z ziem zaj tych w wojnie czerw-

cowej w 1967 r., rozwi zanie problemu uchod ców palesty skich i uregulowa-

nie statusu Jerozolimy. Taktyka realizacyjna zak ada a fazowo  i bilateralno  

                                                 
48 Tre  propozycji W. Rogersa zawarta zosta a w nast puj cych dokumentach: W.P. Rogers, Sta-

tement for Peace in the Middle East. Documents and Statements, 1967–1979, Washington 1979, 

s. 292–300; List sekretarza stanu USA W. Rogersa do ministra spraw zagranicznych ZRA 

w sprawie uregulowania konfliktu bliskowschodniego (tzw. Plan Rogersa), Waszyngton 19 czerw- 

ca 1970 r., [w:] Kryzys na Bliskim Wschodzie. Zbiór Dokumentów. Opracowanie i wybór: 

T. Bartkowski, Warszawa 1973, s. 263–265; Secretary Rogers Statement on Interim Peace Befo-

re the United Nations General Assembly (excerpts) October 4, 1971, [w:] The Search for Pe-

ace..., s. 301–302. 
49 Zob. „Survival” 1970, No 10, s. 336–337. 
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uregulowa . Rogers akcentowa , e najwa niejsze egipsko-izraelskie ustalenia 

zawiera yby zobowi zanie do zaprzestania aktów wrogo ci i pog bia y proce-

dur  ujednolicania technik negocjacyjnych w trakcie misji G. Jarringa. Zabieg 

ten z powodzeniem by  stosowany w 1949 r. przez Ralpha Bunche i Rhodesa. 

Ameryka ski sekretarz stanu analizowa  niezb dne warunki bezpiecznego, izra-

elskiego wycofania si , z odr bnym potraktowaniem obszarów Szarm el-Szejk 

i Strefy Gazy. W trakcie tego procesu mia y by  tworzone strefy zdemilitaryzo-

wane, umacniaj ce poczucie wzajemnego bezpiecze stwa. 

Plan Rogersa okaza  si  strategi  z istoty regionalistyczn . By a to koncepcja 

analityczna, uzewn trzniaj ca ogromn  cierpliwo  i przenikliwo  szefa dy-

plomacji, ale tak e ogromne do wiadczenie i dba o  o jej wysok  skuteczno . 

Rogers podkre la , e izraelskie wycofanie musi by  po czone z procesem two-

rzenia systemu bezpiecze stwa zbiorowego oraz uk adem w sprawie granic. La-

tem 1970 r., gdy w wojnie „na wyczerpanie” Egipt straci  wi kszo  swojego 

sprz tu ofensywnego, realnie konwencjonalne bronie najnowszej generacji, zro-

dzi a si  kolejna wersja planu Rogersa, odpowiadaj ca tej nowej sytuacji50. 

W li cie do ministra spraw zagranicznych ZRA, zawieraj cym propozycje 

uprzednio skierowane do rz dów ZSRR i Izraela, Rogers stwierdza  gotowo  

wszystkich stron do wysi ków pokojowych oraz dobr  atmosfer  polityczn . 

Redukcja napi  oraz wyklarowanie si  stanowisk stwarza y odpowiedni klimat 

do post pu w uzyskiwaniu nast pnych rezultatów. Ameryka ski sekretarz stanu 

sugerowa  kolejne rundy rozmów pod auspicjami G. Jarringa w celu wdro enia 

postanowie  Rady Bezpiecze stwa. Propozycje dotyczy y warunków przerwania 

ognia oraz podpisania o wiadcze  przez strony konfliktu (Izrael, ZRA, Jorda-

ni ), stanowi cych form  raportu do Sekretarza Gen. ONZ U Thanta. Ten ostatni 

dokument, jak zak adano, zawiera by nast puj ce postanowienia: obowi zek za-

akceptowania Rezolucji nr 242; zobligowanie stron do wytypowania przedsta-

wicieli do rozmów pod auspicjami G. Jarringa; przygotowanie tekstów porozu-

mie  pokojowych uzyskanych w wyniku negocjacji, które zawiera yby wzajem-

ne uznanie suwerenno ci, integralno ci terytorialnej i niezale no ci politycznej; 

postanowienie o izraelskim wycofaniu si  z ziem zaj tych w 1967 r. O wiadcze-

nie sugerowa o wspóln  kontrol  porozumienia o przerwaniu ognia w terminie 

1 lipca – 1 pa dziernika 1970 r. 

Propozycje szefa dyplomacji ameryka skiej by y prób  przetworzenia zasad 

prawnych, politycznych i moralnych w negocjacyjne formy ich wdra ania. Ro-

gers okaza  si  wybitnym dyplomat  i m em stanu. Jego inicjatywy by y zg a-

                                                 
50 Ibidem. 
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szane w sytuacji niebezpiecznej równowagi na froncie sueskim51. Stosunki izra-

elsko-egipskie w zwi zku z rezolucj  nr 242 stanowi y pierwszy przyk ad kolek-

tywnego rozwi zywania problemów po wojnie czerwcowej, w którym sprzecz-

no ci polityczne zablokowa y post p52. 

Dzia o si  to pomimo faktu, i  strony konfliktu uznawa y istniej ce proble-

my (brak wzajemnego uznania suwerenno ci, brak wytyczenia uznawanych gra-

nic, odczuwania silnej potrzeby utworzenia systemu bezpiecze stwa zbiorowe-

go), d y y do zmiany status quo, ale adna nie chcia a doprowadzi  do kom-

promisu w sprawach okre lanych jako wa ne tylko dla niej. Sytuacj  t  ocenia  

Harold H. Saunders, ameryka ski dyplomata, który w okresie 1973–1979 bra  

udzia  w wynegocjowaniu pi ciu porozumie  bliskowschodnich. Pisa  on: „Po-

kój pozostaje nieosi galny dopóki nie posiadamy strategii politycznej s u cej 

do «zburzenia istniej cych murów», które blokuj  drog  pokojow ”53. 

W negocjacjach pozostaje najwa niejsze pozytywne, psychologiczne rodo-

wisko. Anwar Sadat okre la  zakres wp ywu tego klimatu na pozytywne wyniki 

nawet w 70%. „Wojna czerwcowa – pisa  H. Saunders – zmieni a charakter kon-

fliktu bardziej ni  s dzili my wówczas [...]. Po raz pierwszy kontrola jednej tyl-

ko strony [izraelskiej – J. .] nad ca ym terenem stawa a si  mo liwa w d u szym 

okresie czasu”54. 

W tej nowej sytuacji, szanse polityczne Palesty czyków na wyra enie ich 

to samo ci narodowej, zmala y do zera. W latach 1967–1973 barier blokuj cych 

pokój nie uda o si  usun . Sprzyja o to nowej wojennej konfrontacji a nie poko-

jowi i stabilizacji. Rezolucja RB nr 242 pomija a kwesti  palesty sk , a w USA 

nikt poza W. Rogersem nie rozumia  tego problemu. Dla Stanów Zjednoczonych 

prawdziwym wyzwaniem by a wówczas wojna wietnamska, a nie kryzys bli-

skowschodni. Pewne zmiany nast pi y w styczniu 1969 r., gdy urz d prezydenta 

obj  Richard Nixon, a jego doradc  ds. bezpiecze stwa zosta  wybitny profesor 

stosunków mi dzynarodowych Henry Kissinger. Do 1970 r. panowa  pogl d 

o potrzebie uregulowania ca o ciowego stosunków bliskowschodnich. Brakowa-

o woli politycznej i cierpliwo ci analitycznej. 

Prezydent Naser jeszcze 23 lipca 1970 r. wyrazi  zdziwienie, e Izrael od-

rzuci  Rezolucj  RB nr 242, ale i zaskoczenie, e ten dokument mia  sta  si  

podstaw  regulacji pokojowych55. Egipski minister spraw zagranicznych w o wiad- 

                                                 
51 Por. S.L. Spegel, The Other Arab-Israeli Conflict. Making America’s Middle East Policy from 

Truman to Reagan, Chicago – London 1985, s. 181–189, 193–196. 
52 Por. J. D. Handelman, H.B. Shapiro, J.A. Vasquez, Introductory Case Studies..., s. 56. 
53 H.H. Saunders, The Other Walls. The Politics of the Arab-Israeli Peace Process, Washington 

1985, s. 1. 
54 Ibidem, s. 8. 
55 Zob. wyst pienie lidera egipskiego w: „Survival” 1970, No 10, s. 337–341. 
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czeniu przes anym Departamentowi stanu, zgodzi  si  na uregulowania pokojo-

we wed ug filozofii rezolucji RB. Zaaprobowa  te  plan Rogersa. Plan Rogersa 

zaaprobowa  tak e Izrael56. Tel Awiw zgodzi  si  na rokowania z Jarringiem bez 

warunków wst pnych. Uznano potrzeb  przerwania ognia oraz zasad Rezolucji 

nr 242. Perspektyw  uregulowania pokojowego sprowadzono do wyga ni cia 

stanu wojny, poszanowania suwerenno ci stron, integralno ci terytorialnej, poli-

tycznej niezawis o ci, prawa do ycia w pokoju w granicach wolnych od zagro-

e , wycofania Izraela z ziem okupowanych od 1967 r., na bezpieczne linie gra-

niczne wzajemnie uznawane. Gdy 4 sierpnia Departament Stanu otrzyma  izrael-

sk  odpowied , wydawa o si , e na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia 

z usuwaniem stanu przemocy strukturalnej i bezpo redniej oraz tworzeniem re-

alnego pokoju. 7 sierpnia zawarto porozumienie o przerwaniu ognia i by o to je-

dyne osi gni cie b d ce bezpo redni  konsekwencj  inicjatywy Rogersa. 

Brak nale ytego klimatu psychologiczno-politycznego zniszczy  pierwsz  

faz  procesu pokojowego i zaprzepa ci  szanse na kszta towanie nowej jako ci 

stosunków bliskowschodnich pozbawionych przemocy strukturalnej i bezpo-

redniej. Porozumienie o przerwaniu ognia, misja Gunnara Jarringa w Izraelu, 

Egipcie i Jordanii w celu wdro enia rezolucji nr 242 zosta y uznane przez pale-

sty ski ruch oporu za przeszkod  w realizacji ich narodowych aspiracji. Wojna 

domowa w Jordanii (tzw. „czarny wrzesie ”), mier  prezydenta Nasera, do-

zbrajanie Egiptu przez ZSRR, zniszczy y klimat niezb dny dla procesu stabili-

zacyjnego. 

Na wiosn  1971 r. W. Rogers po raz trzeci zainicjowa  uregulowania poko-

jowe tylko w samej strefie Kana u Sueskiego57. W maju tego roku przyby  na 

Bliski Wschód i by a to pierwsza wizyta ameryka skiego szefa dyplomacji 

w regionie od czasów wizyty w 1953 r. Johna Fostera Dullesa. W przeddzie  

wizyty prezydent Sadat aresztowa  lewack  opozycj  Ali Sabri’ego, co zosta o 

w Waszyngtonie odczytane jako intensywne poszukiwanie przez ZRA nowych 

dróg wiod cych do porozumienia. Izrael wycofa  si  z prowadzonej od niedawna 

dyplomacji zorientowanej na uregulowanie, a Egipt powzi  kroki i decyzje 

prowadz ce do wyj cia z impasu – rok 1971 nazwano tam rokiem decyzji. 

W maju zawarto ze Zwi zkiem Radzieckim Traktat o Przyja ni i Wspó pracy, 

licz c na zintensyfikowane dostawy wojskowe. W ten sposób podlega y likwi-

dacji uwarunkowania i decyzje regionalistycznej strategii pokojowej. By a ona 

inicjatyw  zewn trzn , przez to zobiektywizowan , oryginaln , respektuj c  in-

teresy i potrzeby stron konfliktu. Rogers proponowa  swoje plany w funkcji za-

spokajania potrzeb i aspiracji regionalnych oraz poszanowania podmiotów przy-

                                                 
56 Tekst o wiadczenia Kairu zob. w: ibidem, s. 341–342. 
57 Por. S.L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict..., s. 203–209. 
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sz ego systemu regionalnego. Analiza strategii pokojowych by a zarazem anali-

tycznym rozpatrywaniem funkcji, które niós  ze sob  regionalizm. 

Rogersowi zale a o na post pie w redefinicji interesów narodowych Izraela 

i krajów arabskich – w interes regionalny oparty na fundamentach bezpiecze -

stwa i granicach traktatowych. Permanentne konsultacje mog y wype ni  quasi- 

-funkcje o rodka decyzyjno-analitycznego. W takim przypadku „interes regio-

nalny” prowadzi by do harmonii ca okszta tu interakcji. Rogers jako jedyny dy-

plomata spoza strefy kryzysu rozumia , e niezaspokojone potrzeby pa stw i ru-

chów b d  destabilizowa  ca y obszar. Wykazywa  przy tym niebywa  dba o  

o jako  negocjacji, które powinny by  przeprowadzone z uwzgl dnieniem po-

trzeb i wiadomo ci stron konfliktu i dzi ki temu nie mog  wynagrodzi  agreso-

ra za wojn , lecz pozwol  stronom konfliktu wycofa  si  z interakcji wojennych 

z pe n  godno ci  wygrywaj c najwi ksz  warto  pragmatyczn  – czas. Ten 

wielki zysk gry wojennej pozwoli wypracowa  rodki rozwi zywania proble-

mów generuj cych konflikty (jak zalew regionu nowoczesnymi generacjami 

broni pochodz cymi z pa stw wysoko rozwini tych; nierówno ci rozwojowe; 

opresja mniejszo ci narodowo-religijnych; zale no ci od centrów zewn trz-

nych). 

Te ostatnie postulaty sk ada y si  na opcj  d ugofalow , któr  Rogers nie de-

finiowa  w kategoriach wielkiej pilno ci. Opcja d ugofalowa zak ada a uregulo-

wane, bezpieczne granice i normalizacj  traktatow  stosunków – podstaw  przy-

sz ego bezpiecze stwa zbiorowego. My lenie to powoli ust powa o miejsca stra-

tegii globalnej, która sta a si  broni  nowej ekipy prezydenta Nixona i jego naj-

bli szego wspó pracownika – Henry Kissingera. Nie tylko mocarstwa wysuwa y 

pokojowe inicjatywy. Uk ad si  by  wype niony zimn  wojn  i dwubiegunow  

struktur  logiczn . By a to jednak do  lu na dwubiegunowo . 

Pokojowe inicjatywy europejskie 

Bliski Wschód i przylegaj cy region ródziemnomorski to dla wspó czesnej 

Unii jedne z najbardziej strategicznych cz ci wiata. Stanowisko to mo na uza-

sadni  nast puj cymi wzgl dami: po pierwsze, tereny te stanowi  najbli sze s -

siedztwo Unii od po udnia i tutaj przebiega szlak nap ywu nielegalnych imigran-

tów. Po drugie, Bliski Wschód stanowi tradycyjne zaplecze surowcowo- 

-energetyczne dla Europy. Po trzecie, region bliskowschodni jest niestabilny po-

litycznie i stanowi nieustanne, tak e terrorystyczne, zagro enie dla Europy58. 

                                                 
58 Por. M. Góra, Polityka Unii Europejskiej wobec Izraela, Autonomii Palesty skiej i konfliktu pa-

lesty sko-izraelskiego, [w:] K. Bojko, M. Góra, Wybrane aspekty polityki Izraela, Stanów Zjed-
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W okresie zimnej wojny odr bne, cho  powi zane z koncepcjami regionali-

stycznymi, strategie uregulowania g bokiego kryzysu, wysuwa y kraje Wspól-

not Europejskich. W okresie najg bszego kryzysu w roku wojny czerwcowej 

(„b yskawicznej”), by y to stanowiska zindywidualizowane i odr bne, wynikaj -

ce z braku mechanizmu konsultowania z partnerami. Najwi ksze demograficznie 

i gospodarczo pa stwo zjednoczonej Europy – Niemcy – deklarowa y formaln  

neutralno , ale rz d RFN sympatyzowa  z Tel Awiwem i by o to zjawisko 

zgodne z wizj  Ben Guriona, który przewidywa , e V Republika Francuska 

zbudowana na fundamentach prawicowego ruchu gaulistowskiego, nie b dzie 

politycznym zapleczem Izraela w Europie. Rz dz ca we W oszech centroprawi-

cowa chadecja zaj a stanowisko proizraelskie. Identyczne stanowisko zaj y: 

Belgia oraz Holandia. Francja sta a si  promotorem interesów arabsko-pales- 

ty skich59. 

Od szczytu w Hadze, w grudniu 1969 r., stanowisko „szóstki” zacz o si  

precyzowa  jako polityka Wspólnot, cho  w dalszym ci gu nie by o spójne. 

Wiosn  1971 r. kraje zbli y y si  do proarabskiej linii politycznej Pary a, ale 

trend ten nie by  trwa y. W zg oszonym planie Schumann postulowa 60: utwo-

rzenie stref zdemilitaryzowanych z udzia em si  mi dzynarodowych, izraelskie 

wycofanie z terytoriów okupowanych od 1967 r.; umi dzynarodowienie Jerozo-

limy (rozstrzygni cie statutu arabskiej Jerozolimy odk adano na pó niejszy 

okres); prawo powrotu wszystkich uchod ców lub wyp acenie rekompensaty 

w przypadku odmowy powrotu; kontynuowanie misji Gunnara Jarringa61. Izrael 

odrzuci  plan Schumanna i wyrazi  zaniepokojenie sytuacj , w której stanowisko 

Francji stawa o si  lini  polityczn  ca ego europejskiego ugrupowania. 

Roboczy dokument Schumanna nigdy nie sta  si  oficjalnym dokumentem 

ugrupowania europejskiego. Konsekwencje nie tyle formalne co realno-

polityczne inicjatywy Francji by y dalekosi ne. W RFN w 1972 r. uwolniono 

palesty skich terrorystów skazanych za zbrodnicz  akcj  w Monachium. Wywo-

a o to gniewn  reakcj  Izraela, który odwo a  swojego ambasadora z Bonn. Eu-

ropa w gro nym kryzysie bliskowschodnim, stawa a si  proarabska i antyizrael-

                                                 
noczonych i Unii Europejskiej wobec Palesty skiej W adzy Narodowej 2000–2007, Kraków 

2007, s. 109–110. 
59 Szerzej europejsk  lini  wobec Izraela charakteryzuje – M. Góra, Polityka Unii Europejskiej 

wobec Izraela, Autonomii Palesty skiej i konfliktu palesty sko-izraelskiego..., s. 118–120. Por. 

I. Greilsammer, J. Weiler, European Political Cooperation and the Palestinian-Israeli Conflict: 

An Israeli Perspective, [w:] European Foreign Policy-Making and the Arab-Israeli Conflict, ed. 

by D. Allen; The Hague – Boston – Lancaster 1984, s. 121–160. 
60 M. Fras, Wa niejsze inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, [w:] 

Pa stwo Izrael, red. E. Rudnik, „Trio”, Warszawa 2006, s. 176. 
61 Por. I. Greilsammer, J. Weiler, European Political Cooperation and the Palestinian-Israeli Con-

flict..., s. 133. 
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ska. Niemiecka strategia zewn trzna wynika a z interesów narodowych i by a 

podyktowana pragmatyzmem. Rozpoczyna  si  okres ekspansji handlowo-gos- 

podarczej RFN w wiecie i obszary pozaeuropejskie tzw. Trzeci wiat, stawa y 

si  atrakcyjnym partnerem. Sukces by  zdeterminowany jednak e opcj  proarab-

sk  w konflikcie bliskowschodnim. 

Wielka Brytania solidarnie (rz d i opozycja) zademonstrowa y proarabskie 

stanowisko. Konserwatywny gabinet premiera Edwarda Heatha rozwa a  projekt 

otwarcia biura OWP w Londynie, a lider labourzystowskiej opozycji Harold 

Wilson, stwierdzi , e Wielka Brytania zaaprobuje lini  polityczn  Francji. Ob-

raz kryzysu w percepcji ugrupowania europejskiego by  specyficzny. Kraje te 

definiowa y kryzys bliskowschodni w kategoriach uchod ców palesty skich 

(k óci o si  to jednak z diagnoz  arabsk  i palesty sk  w szczególno ci); oku-

powane za  ziemie – jako zabór obszarów arabskich, nie palesty skich. Ogólne 

poparcie moralno-polityczne Europy by o wi ksze dla wiata arabskiego, ni  jej 

pragmatyczna i prawna opcja. Po grudniowym „szczycie” w Hadze przyj to ra-

port (w marcu 1970 r. na spotkaniu szefów dyplomacji zosta  on przepracowany 

w jednolit  i obowi zuj c  polityk  Wspólnoty), w którym okre lano region bli-

skowschodni jako obszar o najwy szych priorytetach politycznych62. Odt d 

w kontek cie bliskowschodnim pojawia si  kwestia relacji europejsko-amery- 

ka skich63. 

W 1970 r. ministrowie spraw zagranicznych „szóstki” powo ali Europejsk  

Wspó prac  Polityczn  (EWP) jako mi dzyrz dowy mechanizm konsultacji 

i koordynacji politycznych stanowisk pa stw cz onkowskich (funkcjonowa a 

praktycznie poza instytucjami wspólnotowymi). W pó niejszym okresie powsta-

a sie  powi za  funkcjonalno-organizacyjnych pomi dzy EWP a Komisj  

Wspólnoty i Parlamentem Europejskim. Wymiar polityki zagranicznej, polityki 

obronnej i bezpiecze stwa mia  by  odt d trwa ym dorobkiem aktywno ci ze-

wn trznej Wspólnoty Europejskiej. W praktyce stanowiska polityczno-mi dzy- 

narodowe pa stw cz onkowskich by y do  g boko zró nicowane. 

Francja pozostawa a propalesty ska, ci gle zrywaj c z proizraelsk  tradycj  

IV Republiki. Zbli enie ze wiatem arabskim uznano w Pary u za naturalne 

i traktowano je jako wynik historii, geopolityki, strategii, kultury, a g ównie go-

spodarki64. Stanowisko wobec ruchu palesty skiego by o minimalistycznie po-

                                                 
62 Ibidem, s. 132. 
63 Por. D. Allen, M. Smith, Europe, The United States and the Arab-Israeli Conflict, [w:] Europe-

an Foreign Policy Making..., s. 187. 
64 Szersz  analiz  proarabskiej polityki V Republiki Francuskiej przeprowadza C. Imperiali, 

P. Agale, France, [w:] European Foreign-Policy Making..., s. 3 i n.; por. M. Góra, Polityka Unii 

Europejskiej wobec Izraela, Autonomii Palesty skiej i konfliktu palesty sko-izraelskiego..., 

s. 118 i n. 
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zytywne, bowiem precyzowano je w kategoriach uchod ców, a nie narodu pale-

sty skiego. 

Na przeciwstawnym biegunie definiowania kryzysu bliskowschodniego 

w kategoriach interesów Izraela znajdowa a si  Holandia65. Opinia publiczna by-

a tu od czasów okupacji bardzo wyczulana na problem ydowski i zapewne 

aspekty historyczno-tolerancyjne by y wiod ce. Pocz tkowo podobn  postaw  

zajmowa  rz d belgijski, ale w pa dzierniku 1972 wyrazi  zainteresowanie przy-

sz o ci  narodu palesty skiego66. Ewolucja postawy Brukseli jest bardzo z o o-

na. Oba pa stwa Beneluksu tworzy y tzw. systemy konsocjonalne oparte na me-

chanizmach konsensualnych sprowadzaj cych si  do uzyskiwania stabilizacji 

w wyniku wspó decydowania, w sytuacji g bokich podzia ów wed ug kryterium 

kultury politycznej. Po 160 latach rozwijania pa stwowo ci unitarnej, w 1993 r. 

Belgia sta a si  asymetryczn  federacj  z o on  ze Wspólnot, Regionów i Re-

gionów j zykowych (dodatkowo gmin). Czynnik ewolucji ustrojowej, która za-

gwarantowa a przetrwanie pa stwa, zapewne nie by  jedynym. Bruksela podzie-

la a nie tylko w kwestii bliskowschodniej lini  polityczn  Pary a.  

Na prze omie lat sze dziesi tych i siedemdziesi tych Niemcy konstruowa y 

pragmatyczn  lini  wypo rodkowanego niezdecydowania. Od pocz tku lat sie-

demdziesi tych coraz cz ciej w Bonn akcentowano kwesti  samookre lenia Pa-

lesty czyków67. Redukowano poprzednie akcenty, jak g bia niepotrzebnego 

kryzysu i prawo Izraela do prze ycia68. W RFN uwierzono w mo liwo ci post -

pu cywilizacyjnego na obszarze arabskim, traktowanym dotychczas jako bardzo 

zacofany. 

Stanowisko W och, jednego z g ównych pa stw unijnej „szóstki” by o s abo 

sprecyzowane69. Wielka Brytania uzyska a cz onkostwo w EWG dopiero w 1973 r., 

lecz jej pozycja w polityce wiatowej oraz historyczne zwi zki z regionem bli-

skowschodnim, by y ogromne70. Od przemówienia ministra spraw zagranicz-

nych Aleca Douglasa Hume’a w Harrogate w 1970 r., który postulowa  nie-

ustanne wp ywanie na Arabów, by byli politycznie elastyczni i sk onni do po-

jednania oraz wywierania wp ywu na Waszyngton, by kontrolowa  poczynania 

Izraela, linia polityczna Londynu stawa a si  dualistyczna. W fazach poprzed-

                                                 
65 Por. R.B. Soetendorp, The Netherlands, [w:] European..., s. 38 i n. 
66 Por. O. De Raeymaekerti, The Belgian, [w:] European..., s. 66 i n. 
67 Szersz  analiz  postawy RFN wobec kryzysu bliskowschodniego prezentuje P. Steinbach, Ger-

many, in: European..., s. 93 i n. 
68 Por. M. Góra, Polityka Unii Europejskiej wobec Izraela, Autonomiii Palesty skije i konfliktu pa-

lesty sko-izraelskiego, s. 119. 
69 Por. S. Silvestri, Italy, [w:] European..., 31–37. 
70 Por. G. Edwards, Britain, [w:] European..., 47–59. 
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nich promowano cz sto interesy Izraela71. Hume w dalszym ci gu wi za  bez-

piecze stwo bliskowschodnie z wycofywaniem Izraela z okupowanych ziem 

i podkre la , e proces ten powinien by  zabezpieczony przez spo eczno  mi -

dzynarodow , po czym dzia ania mia y i  w kierunku uregulowania kwestii 

uchod ców. 

Stanowisko pa stw cz onkowskich j dra zachodniego zjednoczonej Europy, 

stawa o si  coraz bardziej przychylne dla wiata arabskiego i aspiracji ruchu pa-

lesty skiego. Przychylno  ta mia a jednak w ski zakres i by a w t a prakseolo-

gicznie. Tempo tej ewolucji by o powolne. Promowano rozwi zania regionalne 

i negowano narzucanie wzorców uregulowa  pochodz cych z zewn trz. Tak e 

percepcja zjawisk by a realistyczna i odchodzi a od stereotypów. Stanowisko to 

stawa o si  dojrza e cho  ma o skuteczne. Tempo i nat enie sprzeczno ci bli-

skowschodnich wzrasta o. A  do wojny Jom Kipur strategie regionalistyczne 

przegrywa y z dychotomicznym uj ciem zimnowojennym. Wojna pa dzierni-

kowa w 1973 r. stwarza a zupe nie nowe realia. Dosz o do zjawiska asymetrycz-

nego na p aszczy nie agresor i oceny opinii publicznej. Zaatakowany przez ko-

alicj  arabsk  Izrael w pierwszych dniach wojny, z trudem obroni  swoj  nieza-

wis o , natomiast wiatowa, w tym i europejska opinia publiczna zaj a stano-

wisko proarabskie. Wychodzono bowiem od genezy kryzysu oraz analizowano 

przyczyny strukturalne. Prze omem okaza a si  Deklaracja Londy ska, w której 

w 1977 r. deklarowano prawa Palesty czyków do posiadania w asnej ojczy-

zny72. By a to skokowa zmiana jako ciowa formu owanych ocen, gdy  uprzed-

nio sformu owano regu  „uzasadnionych praw narodu palesty skiego” oraz 

prawo do samookre lenia. 

Wspólnota Europejska stanowi a lu ne ugrupowanie suwerennych pa stw, 

nie by a superpa stwem federalnym, ani te  wspólnot  transnarodow , co po-

wodowa o, e nawet najwy szy profil ustalonych rozbie no ci odczuwano jako 

zagro enie interesów narodowych. Europejska „dziewi tka”, nie dysponowa a 

tak e wyodr bnionymi instrumentami polityki zagranicznej charakterystycznymi 

dla wielkich mocarstw systemu dwubiegunowego. Pomimo tych ogranicze  jej 

stanowisko okazywa o si  bardzo wa ne z powodów mi dzynarodowych, etycz-

nych, prawnych – a g ównie psychologicznych. Jej wk ad w kszta towanie si  

psychologiczno-politycznego rodowiska kryzysu, by  wielk  inwestycj  Europy 

Zachodniej w dzie o pokoju. 

 

                                                 
71 Tekst przemówienia zob. „Survival” 1971, No 1, s. 17–19. 
72 Analiz  dokumentu przeprowadza J. Greilsammer, J. Weiler, European..., s. 137–140. 
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Podej cie globalne 

Zwi zek Radziecki i Stany Zjednoczone – dwa g ówne podmioty systemu 

zimnowojennego – balansowa y mi dzy pokus  w czenia regionu blisko- 

wschodniego w konfrontacj  mi dzyblokow  a obawami przed niekontrolowan  

eskalacj  kryzysu. Jak pisa  J.W. Fulbright – „wynik zosta  zdeterminowany za-

równo przez zastosowanie koncepcji interesów wielkich mocarstw jak i przez 

postaw  Izraela i pa stw arabskich”73. W tym ci kim kryzysie miesza y si  ze 

sob : nienawi  spo ecze stw, ryzyko genera ów oraz polityczna istota wojen 

definiowana prze decydentów rz dowych74. Przemoc bezpo rednia i strukturalna 

wymyka y si  spod kontroli. Wed ug Arona, gdy jedynym celem wojny jest 

kompletne zniszczenie przeciwnika, przestaje istnie  polityka, a wojna staje si  

absolutna75. Supermocarstwom zale a o na tym, by konflikt bliskowschodni nie 

osi ga  takiego pu apu. 

Kreml i Bia y Dom stosowa y zarówno dyplomacj  (sztuk  przekonywania 

bez u ycia si y), podczas gdy walcz ce strony – strategi  (sztuk  zwyci ania 

najmniejszym kosztem). Proces pokojowy musia  zak ada  realizacj  aspiracji 

wszystkich stron. Cele pokojowe nie mog y zosta  zast pione celami wojenny-

mi. Po wojnie Jom Kipur, która zdepolaryzowa a scen  konfliktu i wytworzy a 

impas polityczno-wojskowy, zainicjowano proces stabilizacyjno-regulacyjny. 

Zarówno strategia, jak i dyplomacja powinny by  podporz dkowane polityce, to 

znaczy koncepcji „interesu narodowego” (sztuce kszta towania stosunków z in-

nymi pa stwami w sposób najbardziej korzystny dla „interesu narodowego”)76. 

Wzajemnie uzupe niaj cy si  dualizm sztuki przekonywania i wywierania przy-

musu jest wyrazem tego, co Clausewitz w definicji wojny nazywa prób  woli 

i natury77. Pokonywanym bywa ten kto uznaje, e jest pokonany i poddaje si  

wp ywom zwyci zcy. Po wojnie w 1967 r. Arabowie d yli do rewan u i ten 

stan by  psychologiczno-politycznym t em wojny w 1973 r. 

W wojnie absolutnej przemoc zawsze bierze gór . W zasadzie mimo skraj-

nych deklaracji arabskich stawk  tych wojen nie by o unicestwienie Izraela.  

W 1973 r. genera  Mosze Dajan oceni  atak arabski jako prób  zburzenia „trze-

ciej wi tyni” (pa stwowo ci) Izraela78. Tak e proarabski ZSRR nie posiada  

skrajnych planów, a przyj  jugos owia ski projekt o zerwaniu stosunków dy-

plomatycznych z Tel Awiwem. Waszyngton popiera  Izrael, jak i modernistycz-

                                                 
73 J.W. Fulbright, The Middle East: Perspektives for Peace, „Survival” 1970, No 11, s. 363. 
74 Zob. C. von Clausewitz, O wojnie, t. 1, ks. I, Warszawa 1958, s. 30. 
75 R. Aron, Pokój i wojna mi dzy narodami (teoria), Warszawa 1995, s. 40. 
76 Ibidem, s. 41. 
77 Ibidem, s. 42. 
78 D. Raviv, Y. Melman, „...A ka dy szpieg to ksi ”. Pe na historia..., s. 250. 
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ne pa stwa arabskie. Cho  z punktu widzenia teorii stosunków mi dzynarodo-

wych mo na przyj , e istniej  zarówno wojny toczone z my l  o unikni ciu 

rozszerzenia si  konfliktów, jak i wojny toczone o zwyci stwo militarne i poli-

tyczne, to wi kszo  dzia a  dotyczy a uj  bardziej umiarkowanych. 

W ZSRR przyj to w pierwszej fazie wyja niania istoty konfliktu wersj  

w postaci dogmatycznej. Definiowano go jako wyraz walki si  narodowowyzwo-

le czych z imperializmem i syjonizmem. Strategia Kremla opiera a si  na za o-

eniach ca o ciowych i wed ug decydentów radzieckich sprawiedliwych. Pomi-

jano prawa Palesty czyków; niema ym wi c zaskoczeniem by o uznanie przez 

Doradczy Komitet Polityczny UW w Bukareszcie (27 listopada 1969 r.) „uza-

sadnionych praw i interesów arabskiego narodu palesty skiego”79. W programie 

uregulowa  realno-politycznych i dyplomatycznych znalaz y si  postulaty doty-

cz ce poparcia misji Jarringa. Podbudow  teoretyczn  wysi ków dyplomatycz-

nych mia y by  zasady nienabywalno ci obcych terytoriów w drodze wojny, 

a tak e zasada suwerenno ci, niezawis o ci terytorialnej. Zerwanie stosunków 

dyplomatycznych z Izraelem uniemo liwia o konkretyzacj  pokojowego wciela-

nia regu  i programów w ycie. 

W trakcie II szczytu radziecko-ameryka skiego w Waszyngtonie (w czerw-

cu 1973 r.) podpisano wa ne porozumienie o zapobieganiu wojnie nuklearnej, 

zak adaj ce wspólne konsultacje nad problemami, które mog  zagrozi  pokojo-

wi, z uwzgl dnieniem konfliktów w Trzecim wiecie80. 23 czerwca 1973 r. obaj 

liderzy omawiali bardzo szczegó owo kwesti  konfliktu bliskowschodniego, 

w San Clemente81. Leonid Bre niew nalega  na Richarda Nixona, by ten wywar  

siln  presj  pokojow  na Izrael. W komunikacie przyj tym nast pnego dnia 

mi dzy innymi podkre lono wag  interesów narodu palesty skiego82. 

Zwi zek Radziecki precyzowa  swoje stanowisko wobec pa stw regionu bli-

skowschodniego, opieraj c si  na motywach wyp ywaj cych z w asnego bezpie-

cze stwa pa stwowego (blisko  geopolityczna regionu); ze statusu mocar-

stwowego (mocarstwa uniwersalne musz  mie  wp yw na ad regionalny); a tak-

e na motywach ideologicznych (komunizm zak ada  poparcie dla ruchów rady-

kalnych i narodowowyzwole czych). W tej wizji globalnej brakowa o sprecy-

zowania aspiracji i interesów stron konfliktu. Dostawy sprz tu wojskowego, 

zw aszcza dla Egiptu oraz podpisany z nim uk ad o przyja ni i wspó pracy (tzw. 

Uk ad Podgorny-Sadat)83 stawia y przed analitykami pytanie: – czy Kreml zde-

                                                 
79 Zob. J. Primakow, Soviet proposals, „Survival” 1971, No 1, s. 19–22. 
80 Tekst porozumienia zob. „Survival” 1973, No 5, s. 243–244. 
81 Por. S.L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict..., s. 236–245. 
82 Tekst komunikatu zob. „Survival” 1973, No 5, s. 244–248. 
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cydowa  si  na przekszta cenie swych powi za  z radykalnym wiatem arabskim 

zgodnie z praktykowanymi w innych cz ciach wiata – modelem sojuszniczo- 

-satelitarnym? Wcielenie w ycie takiego modelu w relacjach z radykalnym 

wiatem arabskim by oby niezwykle trudne. Dotychczasowe do wiadczenia 

sprowadza y si  bowiem do przebudowy ideologiczno-politycznego systemu 

zwasalizowanego pa stwa. Strategia kremlowska wcielana by a w ycie stadial-

nie i perspektywa takich „ma ych kroków” potwierdza aby ostateczne cele 

ZSRR w budowie regionalnych uk adów, na wzór Uk adu Warszawskiego. Tez  

t  potwierdza y tarcia w biurokratycznym aparacie w adzy pomi dzy wojsko-

wymi „twardog owymi ekspansjonistami” a libera ami (cywilnymi politykami 

zmierzaj cymi do umocnienia status quo). 25 lutego 1972 r. ZSRR zawar  z Sy-

ri  uk ad analogiczny do porozumienia egipsko-radzieckiego. Komunikat ra-

dziecko-egipski po wizycie Sadata w kwietniu 1972 r. w Moskwie zach ca  do 

u ycia wszelkich rodków w odzyskiwaniu utraconych ziem84. Ku zaskoczeniu 

wiatowej opinii publicznej Sadat w lipcu wydali  radzieckich doradców argu-

mentuj c potrzeb  zaostrzenia rodków wobec agresora, w czym mia  przeszka-

dza  ZSRR85. W ród motywów zaskakuj cej decyzji bierze si  pod uwag  oso-

bowo  Sadata, który by  bardziej muzu ma ski i zarazem modernistyczny ni  

Naser; konieczno  zbli enia z zaawansowanym technologicznie Zachodem; 

dokuczliwo  stosunków ze Zwi zkiem Radzieckim, który domaga  si  zap aty 

w twardej walucie za nie najlepsz  jako ciowo bro ; sk onno  ZSRR do pene-

trowania politycznych i wojskowych systemów krajów arabskich korzystaj cych 

z jego protekcji. 

W trakcie wojny Jom Kipur dosz o do zagro enia nie tylko pokoju regional-

nego, ale tak e wiatowego. Wojna pa dziernikowa (Jom Kipur) zako czy a si  

stanem równowagi. Egipt zosta  pokonany w wymiarze taktyczno-wojskowym, 

Izrael za  dozna  pora ki strategiczno-politycznej i to g ównie dzi ki zastosowa-

niu przez stron  arabsk  „broni naftowej”. Oba supermocarstwa (USA i ZSRR) 

uzna y ten militarno-polityczny impas za bardzo niebezpieczny dla regionalnego 

i globalnego pokoju. Kair nie chcia  ryzykowa  utraty wywalczonego sukcesu 

politycznego, a Izrael obawia  si  ka dego dzia ania, które w kontek cie embar-

ga naftowego mog o zosta  krytycznie ocenione przez mi dzynarodow  spo-

eczno . W ten sposób zrodzi a si  sytuacja sprzyjaj ca koncesjom. Wyra ne 

kl ski (zwyci stwa dla strony drugiej) i asymetryczny uk ad si  wytworzony 

w ich nast pstwie uniemo liwiaj  sformu owanie koncesji i zawarcie kompro-

misów. Korzystniejszy jest wojskowy pat na polu bitwy, zwykle oceniany przez 

                                                 
84 Tekst podawa a „Prawda” z 30 IV 1972 r. 
85 F.D. Kohler, L. Goure, M. Harvey, The Soviet Union and the October 1073 Middle East War. 

The Imploication for Detente, Miami 1974, s. 34. 
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strony konfliktu jako niestabilny i kosztowny, a tak e nie pozwalaj cy przewi-

dzie  korzy ci z ewentualnego wznowienia walk. Te rodowiskowe uwarunko-

wania wyst pi y po wojnie palesty skiej i po wojnie Jom Kipur, nie by o ich za  

w roku 1967 r.86 

Uk ad pokojowy, który likwidowa by konsekwencje agresji wojennych 

z okresu zimnej wojny, powinien by  adresowany do centralnych kwestii kryzy-

su. Pierwsza z nich – prawo do powrotu – jest najtwardsz  gr  o sumie zero-

wej87. Problem rozwija  si  bardzo dynamicznie w latach 1948–1973, a koncep-

cje bazowa y raczej na strategiach globalnych, neguj cych aspiracje regionalne 

stron. Akceptacja rozwi zania dwupa stwowego przez Palesty czyków, obej-

muje istotnie limitowane uregulowanie w tej kwestii. Gdyby 5 mln Palesty czy-

ków osiedli o si  w Izraelu, straci by on etnicznie ydowski charakter. Przyda 

si  w tej sprawie bolesny kompromis dla przysz o ci ca ego narodu w Palesty-

nie. Rola spo eczno ci mi dzynarodowej sprowadza aby si  do pomocy dla Pa-

lesty czyków, by mogli podj  w a ciwe decyzje. Prawo opcji w realizacji pra-

wa do powrotu i ewentualnej kompensacji finansowej, s  bardzo przysz o cio-

we. Kraje, które przyjm  cz  Palesty czyków powinny liczy  na programowe 

wsparcie finansowe88. Architektura procesu pokojowego w pierwszej dekadzie 

XXI w. wynika z nagromadzonych, nierozwi zywalnych problemów z okresu 

wielkich wojen bliskowschodnich – g ównie czerwcowej (1967 r.) i pa dzierni-

kowej (1973 r.). W procesie pokojowym to Izrael, b d c uznany, uzyskuje wiel-

kie korzy ci. Potem on sam, by odwróci  asymetri  musi uczyni  bolesne kon-

cesje: wycofanie si  z terytoriów okupowanych, przeprowadzenie ewakuacji 

osiedli i posterunków wojskowych, uznanie pa stwa Palesty skiego89. Ta nie-

równowaga dawa a ca y czas zna  w wysi kach pokojowych w okresie zimnej 

wojny. Jest aktualna i wspó cze nie. 

Proces pokojowy jest zjawiskiem znacznie szerszym ni  dzia ania dyploma-

tyczne – jest on rezultatem politycznych, psychologicznych i dyplomatycznych 

akcji ukierunkowanych na transformacj  wojennej rzeczywisto ci w stosunki 

pokojowe. Opracowanie zmierza o do udzielenia cho  cz ciowych odpowiedzi 

na wa ne pytania badawcze. A mianowicie: – dlaczego wysi ki pokojowe w ana-

lizowanym okresie okaza y si  bezowocne, a cykl wojen rozwija  si  z du  dy-

namik ? – Czy inicjatywy pokojowe zawiera y istotne komponenty adresowane 

do aspiracji narodów yj cych w strefie palesty skiej, czy te  obejmowa y 

sk adniki drugorz dne? – Czy liderzy prowadz cy negocjacje byli do nich nale-

ycie przygotowani i zdolni je prowadzi ? Czy uk ad si  po konfrontacjach 

                                                 
86 Por. J.G. Stein, The Alchemy of Peace-Making..., s. 551–552. 
87 W.R. Mead, Change They Can Believe In..., s. 72. 
88 Ibidem, s. 72. 
89 Ibidem, s. 73–74. 
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zbrojnych sprzyja  procesowi pokojowemu? Kontekst okresu od narodzin Izraela 

po konsekwencje wojny Jom Kipur, by  zimnowojenny, a wi c niezwykle specy-

ficzny i trudny. Kluczowe znaczenie mia a jednak wojna czerwcowa z 1967 r., 

która zako czy a si  asymetrycznym wynikiem, niekorzystnym dla Arabów, 

a w Izraelu wyzwoli a mesjanistyczne wizje i strategie. Wynik wojny pa dzier-

nikowej z 1973 r. jako bardziej zrównowa ony, bardziej te  sprzyja  koncesjom. 

Przebieg, fazy i dynamika rokowa  dyplomatycznych uruchomionych przez re-

zultaty Jom Kipur, wymagaj  jednak oddzielnej analizy. 

Streszczenie 

Historyczne do wiadczenia procesu pokojowego 

w regionie bliskowschodnim. Lata 1947–1973 

Autor  uznaje, e zgromadzone w okresie 1947–1973,  wieloletnie do wiad-

czenia w  bliskowschodnim procesie pokojowym, mia y kluczowe znaczenie dla 

wysi ków stabilizacyjnych w latach nast pnych. W szczególno ci du  warto  

posiada a, na pocz tku, aktywno  Narodów Zjednoczonych sk adaj ca si  na 

dyplomacj  wielostronn . Po wojnie sueskiej porz dek zimnowojenny zosta  do 

pewnego stopnia rozci gni ty na region bliskowschodni. Kluczem do  problemu 

palesty skiego, w fazie po wojnie czerwcowej, by o  nie tyle doprowadzenie do 

kompromisu mi dzy Izraelem a s siaduj cymi pa stwami arabskimi, ile znale-

zienie formu y umo liwiaj cej wspó ycie dwóch antagonistycznych narodowo-

ci w granicach jednego pa stwa. Wojna pa dziernikowa przynios a wzgl dn  

równowag , która nada a wysok  dynamik  procesowi bliskowschodniemu. 

Asymetria  rezultatów  konfrontacyjnych  nigdy nie skutkowa a  stabilizacj . 

S owa kluczowe: dyplomacja wielostronna, proces pokojowy, konflikt. 

Summary 

Historical Experiences of Peace Process  in Middle East Region. 

1947–1973 Years 

The author has acksnowledged, that reassembled  multiyear experiences  in 

the period of 1947–1993 in Middle East  peace process, have has the key impor-

tance for stabilisation efforts  in the followings years. Especially the great value  

have has at  the beginning,  the UN activity  consisting  the multilateral diplo-

macy. After the Suez war  the cold ware order  has been, to some degree, ex-

tended  to Middle Eat Region.  The key to Palestinian problem, in the post June 

war period, was not  exclusively   to bring  the compromise between  Israel and  
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neighbouring Arab countries,  but to find the formula  to make possible  coexist-

ing two antagonistic  nations in the border of one state. The October War-like 

the Palestinian one – brought  relative  balance, which gave the high dynamics to 

Middle East peace process.  Asymmetry of  confrontation’s  results,  has newer  

ends in stabilisation process. 

Key words: multilateral diplomacy, peace process, conflict. 

 


