
Jerzy Zdanowski

PROBLEMY BLISKOWSCHODNIE W NAJNOWSZYCH 
OPRACOWANIACH POLSKICH

Bartosz Wróblewski, Sojusz Wielkiej Brytanii z Haszymidzkim Królestwem Jordanii (1946– 
–1958). Dylemat mocarstwa w relacjach z zależnym partnerem, [Wydawnictwa Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Rzeszów 2013, 456 s.]

Michał Lipa, Autorytaryzm na arabskim Bliskim Wschodzie. Egipt w latach 1981–2010, 
[ASKON, IKŚiO PAN, Warszawa 2013, 106 s.]

Jerzy Świeca, Subregion Palestyny na Bliskim Wschodzie. W poszukiwaniu strategii opar-
tych na rzeczywistości, [Wydawnictwo Górnośląskiej Szkoły Handlowej, Katowice 2012, 290 s.]

Jerzy Wójcik, Konferencja w Camp David i jej następstwa. Izraelsko-palestyński proces 
pokojowy po roku 2000, [Forum Izrael–Polska–Europa, Kraków 2013, 326 s.]

W ostatnim okresie ukazało się w Polsce kilka wartościowych publikacji o Bliskim 
Wschodzie, na które warto zwrócić uwagę czytelników. Pierwsza z prezentowa-
nych tutaj książek – autorstwa Bartosza Wróblewskiego, Sojusz Wielkiej Brytanii  
z Haszymidzkim Królestwem Jordanii (1946–1958). Dylemat mocarstwa w relacjach  
z zależnym partnerem ‒ odnosi się do historii najnowszej Bliskiego Wschodu oraz 
polityki Wielkiej Brytanii wobec tego obszaru w schyłkowym okresie imperium 
brytyjskiego. 

Przykład Jordanii wydaje się odpowiedni dla zobrazowania stosunków mię-
dzy metropolią a ośrodkiem peryferyjnym, a zwłaszcza emancypacji politycznej 
terytorium do tej pory zdominowanego. Ramy chronologiczne obejmują okres bar-
dzo ważny – być może kluczowy – dla historii Bliskiego Wschodu w XX w. W tym 
czasie powstało Państwo Izrael, doszło do wojny arabsko-izraelskiej, miała miejsce 
interwencja Anglii, Francji i Izraela przeciwko Egiptowi w 1956 r. – i wszystkie te 
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wydarzenia rozgrywały się na tle ostrej rywalizacji wielkich mocarstw nazwanej 
zimną wojną. O okresie tym napisano tysiące – jeśli nie dziesiątki tysięcy – mono-
grafii, artykułów, wspomnień, opracowań dokumentacyjnych. Nasuwają się więc 
pytania, w jakim stopniu recenzowana praca nawiązuje do stanu badań i czy pogłę-
bia wiedzę o badanym przedmiocie. Odpowiedź na te pytania jest twierdząca. Praca 
B. Wróblewskiego jest bowiem oryginalna i otwiera nowe perspektywy badawcze, 
poza tym wpisuje się w nową tendencję w zakresie studiów nad najnowszą historią 
Bliskiego Wschodu, polegającą na „dostrzeganiu” przez badaczy takich małych 
państw, jak Jordania, które do tej pory badane były głównie w aspekcie konfliktów 
wojskowych oraz rywalizacji wielkich mocarstw i bez należytego uwzględnienia 
możliwości tychże państw w zakresie bezpośredniego oddziaływania na procesy 
polityczne w regionie.

Autor zastosował formę analizy, w której narracja prowadzona jest na po-
ziomie codziennej historii wydarzeniowej, w tym przypadku negocjacji i rozmów 
dyplomatycznych, prowadzących do decyzji politycznych. Dążenie do najbardziej 
skrupulatnego i drobiazgowego odtworzenia przeszłości ma stworzyć obiektyw-
ny obraz badanego przedmiotu. Chodzi o to, aby fakty same przemówiły do czy-
telnika. Takie podejście ma wiele plusów, chociażby w postaci pokazania reakcji 
głównych polityków, ich emocji, charakterów, a więc wpływu jednostki na proces 
historyczny. Poza tym czytelnik ma przed sobą dynamiczny obraz ścierających się 
poglądów, tendencji i dramatycznych momentów podejmowania przez polityków 
decyzji, które nie zawsze musiały być trafne. Z drugiej strony podejście to ma 
słabe strony – koncentruje uwagę autora i czytelnika na jednym z wielu aspektów 
rzeczywistości politycznej i umiejscawia go bezwzględnie na pierwszym planie 
narracji. Już sam wybór tematu oznacza wybranie pewnego wycinka rzeczywi-
stości. Może to doprowadzić do pominięcia lub pomniejszenia znaczenia innych 
procesów. Dla przykładu można sobie wyobrazić badanie podobne do tego, które 
przeprowadził B. Wróblewski, ale o stosunkach brytyjsko-irackich. Nie ma wąt-
pliwości, że wyłoniłby się w rezultacie obraz o pierwszoplanowym znaczeniu dla 
Londynu relacji z Bagdadem, a nie z Ammanem. W tej sytuacji niesłychanie ważne 
jest umiejscowienie szczegółowo badanego odcinka przeszłości w szerszym kon-
tekście i to zarówno regionalnym, jak i globalnym. Można uznać, że B. Wróblew-
ski generalnie uwzględnił ten aspekt w swoim podejściu badawczym; prezentując 
wydarzenia i fakty, komentuje je i odnosi do zjawisk o ponadlokalnym zasięgu.

Książka składa się z 7 rozdziałów, w których autor szczegółowo relacjo-
nuje wydarzenia, sięgając do źródeł brytyjskich w kwestiach kontrowersyjnych 
lub mało wyjaśnionych w literaturze (np. reakcje premiera Iraku Nuriego as-Sa-
ida w 1956 r. na dymisję J. B. Glubba w Jordanii, s. 347–348). Podejście auto-
ra do omawianych wydarzeń oraz sposób narracji są oryginalne i przemyślane.  
B. Wróblewski unika uproszczonych konkluzji i umiejętnie pokazuje złożoność 
gry politycznej oraz działania dyplomacji, w tym kroki pochopne i przypadkowe. 
Przedstawia też, głównie na przykładzie premiera Edena, rolę emocji w polityce: 
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niechęci, uprzedzeń, obsesji i złej oceny sytuacji. Monografia przekonująco po-
kazuje, jak wielką katastrofą dla pozycji i interesów Wielkiej Brytanii była wojna 
o Kanał Sueski w 1956 r. Uwagę zwraca teza o tym, że Londyn podjął decyzję  
o wspólnym z Izraelem ataku na Egipt w 1956 r. „dla podtrzymania zobowiązań 
sojuszniczych wobec Jordanii”. Jest to oryginalny wkład B. Wróblewskiego do 
dyskusji na temat wydarzeń 1956 r. w strefie Kanału Sueskiego. Autor wyjaśnia  
(s. 372 i n.), że chodziło o dylemat, przed którym stanęła w 1956 r. dyplomacja 
brytyjska: czy zaatakować samodzielnie Egipt i narazić sojusznika jordańskiego na 
atak Izraela, czy też przystąpić do tego ataku wspólnie z Izraelem i uchronić Jorda-
nię. Ten aspekt ówczesnej sytuacji jest słabo eksponowany w literaturze przedmio-
tu. Z reguły Jordania nie jest bowiem przedstawiana jako główny czynnik dynami-
zujący przebieg wydarzeń.

Druga z polecanych książek to Autorytaryzm na arabskim Bliskim Wscho-
dzie. Egipt w latach 1981–2010 Michała Lipy. Autor reprezentuje najmłodsze 
pokolenie naukowców zajmujących się Bliskim Wschodem, co jeszcze bardziej 
wzbudza zainteresowanie. Książka odnosi się do nauk o polityce i jest poświęco-
na instytucjonalnej analizie egipskiego systemu politycznego w latach 1981–2010. 
Był to bardzo burzliwy okres w historii Egiptu i całego Bliskiego Wschodu. Po 
śmierci prezydenta Anwara as-Sadata w 1981 r. rozpoczął się proces pluralizacji 
życia politycznego, która się okazała, jak pisze autor, pozorna. Powstawaniu no-
wych partii politycznych, organizacji pozarządowych, prywatnych gazet i stacji 
telewizyjnych towarzyszyło stosowanie przez władze coraz bardziej wyrafinowa-
nych form kontroli nad społeczeństwem. Okres ten w sferze polityki zakończył 
się wybuchem niezadowolenia społecznego, jakim była Arabska Wiosna. „Wybory 
parlamentarne miały w tym okresie fasadowy charakter, ponieważ reżim autory-
tarny potrzebował demokratycznej legitymizacji swych niedemokratycznych rzą-
dów” (s. 6). Autor zwraca uwagę na gruntowne reformy ekonomiczne przeprowa-
dzone przez Arabską Republikę Egiptu i uważa, nie bez racji, że nie pozostało to 
bez wpływu na sferę publiczną oraz sposób sprawowania władzy. Era Mubaraka 
to również okres istotnych przemian międzynarodowych oraz zmian w regionie, 
które oddziaływały nie tylko na Egipt, lecz na cały Bliski Wschód i Afrykę Pół-
nocną. W owym czasie rozpadł się bowiem Związek Radziecki, co pozwoliło Sta-
nom Zjednoczonym przedefiniować politykę regionalną. Co jednak najważniejsze 
– władza Mubaraka przypadła na okres, kiedy na świecie miały miejsce polityczne 
przekształcenia określone mianem trzeciej fali demokratyzacji. Pytanie, jaki miała 
ona wpływ na autorytarne bliskowschodnie systemy polityczne na Bliskim Wscho-
dzie, było jednym z postawionych przez M. Lipę.

Michał Lipa formułuje tezę, że przyczyną trwałości, a zarazem podstawą 
egipskiego autorytaryzmu w latach 1981–2010, była ścisła symbioza między re-
żimem politycznym a sferą stosunków gospodarczych. W szczególności chodzi  
o związek elit politycznych z elitami ekonomicznymi. W rezultacie symbiozy tych 
elit instytucje nieformalne zaczęły dominować nad formalnymi, a polityczne – nad 
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prawnymi. Wszystko to zadecydowało, że egipskie państwo – pomimo dyspono-
wania rozbudowanymi strukturami kontroli – pozostawało instytucjonalnie słabe  
i musiało stosować wobec swoich obywateli coraz szerszy zakres środków przy-
musu. Książka Autorytaryzm na arabskim Bliskim Wschodzie. Egipt w latach 
1981–2010 składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa mają charakter teore-
tyczny, natomiast trzeci to analiza egipskiego systemu politycznego. Rozdziały 
pierwszy i drugi wyznaczają teoretyczne ramy dla opisu i analizy autorytarnego 
systemu politycznego. Pierwszy traktuje o państwie jako takim, przy czym szcze-
gólną uwagę poświęcono takim zagadnieniom, jak siła państwa oraz jego formal-
ne i nieformalne instytucje. Autor pisze o ewolucji nurtu instytucjonalnego w na-
ukach politycznych, wychodząc z założenia, że badanie instytucji nieformalnych 
jest równie ważne, co analiza funkcjonowania instytucji formalnych. W rozdziale 
drugim scharakteryzowano główne wątki teoretycznej refleksji nad autorytary-
zmem, poczynając od klasycznego rozumienia tego zjawiska aż po koncepcję pa-
radygmatu tranzycyjnego i modele reżimów hybrydalnych. Tak solidne omówienie 
teorii politologicznych połączone z przemyśleniami autora na temat ich spójności 
logicznej oraz wartości eksplikacyjnej, jest dobrym wprowadzeniem do rozdziału 
trzeciego, który obejmuje analizę formalnych oraz nieformalnych mechanizmów 
sprawowania autorytarnej władzy w Egipcie w latach 1981–2010. Autor omawia 
w nim zarówno uwarunkowania formalno-prawne, jak i zakres kompetencji insty-
tucji formalnych i skuteczności funkcjonowania organizacji wspierających reżim. 
Dużo miejsca poświęcono analizie konstytucji egipskiej, co pozwoliło określić po-
zycję poszczególnych instytucji politycznych w systemie władzy autorytarnej.

Praca M. Lipy jest oparta na bogatym materiale źródłowym, a autor wy-
kazuje się głęboka znajomością zarówno teorii politologicznych, jak i badań nad 
historią najnowszą Egiptu oraz szeroką wiedzą o samym Egipcie. W rezultacie 
czytelnik ma do czynienia z pracą nawiązującą do najlepszych standardów badań 
politologicznych, zdecydowanie wyróżniającą się na korzyść spośród wielu opra-
cowań o Bliskim Wschodzie, w których opis przeważa nad refleksją teoretyczną.

Dwie kolejne książki dotyczą stosunków międzynarodowych w regionie,  
a w szczególności konfliktu bliskowschodniego. Ten temat od wielu lat jest przed-
miotem studiów i w rezultacie literatura naukowa o konflikcie bliskowschodnim 
jest niezwykle bogata. Pierwsza z omawianych książek – Subregion Palestyny na 
Bliskim Wschodzie. W poszukiwaniu strategii opartych na rzeczywistości – została 
napisana przez Jerzego Świecę i wydana w 2012 r. przez Wydawnictwo Górnoślą-
skiej Szkoły Handlowej w Katowicach. J. Świeca, profesor i autor licznych prac 
o konflikcie palestyńsko-izraelskim, analizuje tym razem konflikt bliskowschodni 
w wymiarze globalnym. Palestyna została w tym opracowaniu potraktowana jako 
podsystem w środowisku geopolitycznym i przestrzeń kryzysowa. Permanentny 
kryzys oraz wojny, do których doszło w regionie spowodowały, że Bliski Wschód 
od lat zajmuje wysoką i specjalną pozycję w systemie powiązań międzynarodo-
wych. Autor formułuje tezę, że permanentny kryzys w tym podsystemie jest kon-
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sekwencją tego, iż wszystkie próby uregulowań stabilizacyjnych nigdy nie były 
radykalne i konsekwentne. J. Świeca wiąże to zjawisko z kilkoma czynnikami – 
przede wszystkim z podporządkowaniem problemu palestyńskiego partykularnym 
interesom elit wielu państw regionu. To zagadnienie było szeroko analizowane  
w literaturze przedmiotu. Autorzy wielu opracowań analizowali miejsce kwestii pa-
lestyńskiej w polityce i oddziaływaniu wielu podmiotów sceny bliskowschodniej.

Praca J. Świecy akcentuje inny czynnik, jakim są uwarunkowania ustro-
jowo-instytucjonalne oddziaływań międzynarodowych. To podejście decyduje  
o wysokiej wartości poznawczej monografii i pozwala lepiej zrozumieć istotę zja-
wiska. Autor pisze, że „dynamika i natężenie interakcji systemowych posiada swo-
ja logikę niezależną od ustroju, ale tych drugich determinant nie sposób pominąć 
w procesie uzyskiwania pełnej i obiektywnej wiedzy” (s. 8). Te uwarunkowania 
to z jednej strony autorytarny system władzy w państwach arabskich, w tym i Au-
tonomii Palestyńskiej, a – z drugiej – silny wpływ środowiska wojskowego na 
demokratyczny ustrój polityczny w Izraelu. J. Świeca uważa, że uwarunkowania 
ustrojowo-instytucjonalne „można uznać za czołową determinantę jakości poli-
tyczno-strategicznej w regionie Bliskiego Wschodu”. Systemy polityczne Izraela 
i Autonomii Palestyńskiej analizowane są, odpowiednio, w rozdziale pierwszym  
i drugim. Analiza oparta jest na metodzie systemowej, co oznacza podjęcie takich 
czynności metodologicznych, jak analityczne wyodrębnienie instytucji ustrojo-
wych w środowisku ich legislacyjnych kompetencji, opis analityczny sceny poli-
tycznej, analiza sylwetek liderów politycznych oraz procesów decyzyjnych.

Autor słusznie uważa, że Bliski Wschód może być traktowany jako region 
– z punktu widzenia procedur wyodrębniania regionów jako systemów i że można 
mówić o subregionie Palestyny, ale podkreśla – z tym należy się całkowicie zgo-
dzić – że Bliski Wschód nie jest regionem spójnym wewnętrznie. Zróżnicowanie 
wewnętrzne regionu jest widoczne. Chodzi o zaszłości historyczne, sytuację eko-
nomiczną, systemy polityczne i powiązania etniczno-religijne mieszkańców. To 
zróżnicowanie determinuje mechanizmy dezintegrujące region. Z drugiej strony 
widoczne jest oddziaływanie sił zespalających kraje regionu w całość. Mechani-
zmy integrujące i dezintegrujące omówione zostały w części pierwszej monografii, 
a podstawą teoretyczną tych rozważań stały się koncepcje i teorie regionalizacji.

Część druga dotyczy oddziaływania regionalnego w kontekście kryzysu  
i wojny. Analizą objęte zostały zagadnienia składające się na konflikt palestyńsko-
-izraelski, proces pokojowy, politykę Unii Europejskiej oraz USA wobec kryzysu 
w regionie. Autor stoi na stanowisku, że przemoc w doniesieniu do regionu kon-
fliktu bliskowschodniego ma charakter strukturalny i że składa się na to ubóstwo, 
frustracja i alienacja. Czynniki te należy brać pod uwagę jako bezpośrednie deter-
minanty oddziaływań międzynarodowych. Stanowisko takie coraz śmielej toru-
je sobie drogę w teoriach stosunków międzynarodowych i praca Jerzego Świecy 
wpisuje się w ten nurt.
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Trzecia część pracy obejmuje inicjatywy stabilizacji oddziaływań między-
narodowych w aspekcie strategii USA, polityki Unii Europejskiej oraz planów 
formułowanych przez państwa regionu. Metodologia tej części nawiązuje do po-
dejścia, które traktuje każdy proces wychodzenia z kryzysu i budowania relacji 
pokojowych jako skomplikowaną strategię psychologiczno-polityczną, polegającą 
przede wszystkim na przełamywaniu uprzedzeń, stereotypów oraz eliminowaniu 
źródeł nienawiści i dążeń do rewanżu. Można dodać, że w przypadku konfliktu 
bliskowschodniego aspekt psychologiczny jest szczególnie istotny, gdyż stereo-
typy oraz wzajemne uprzedzenia wyrastają z religii oraz tysiącletnich kontaktów 
między wyznawcami judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Książka J. Świecy i jej konkluzje nie napawają optymizmem co do moż-
liwości uregulowania konfliktu bliskowschodniego. Autor podkreśla, że jest on 
„chroniczny, długotrwały i bardzo zaniedbany. Zaległości wynikające z tych zanie-
dbań utrwalają jego siłę oddziaływania oraz zwiększają dynamikę złych skutków” 
(s. 268–269). Ostatnie dwie dekady nie zostały wykorzystane dla przełamania 
bierności obydwu stron konfliktu, a terroryzm globalny pobudził lokalne siły do 
uciekania się do środków skrajnych, co tylko usztywniło głównych negocjatorów 
w procesie pokojowym. Jest to o tyle niebezpieczne, że kryzys palestyńsko-izra-
elski, będąc zjawiskiem lokalnym i regionalnym, jest tak wielopłaszczyznowy, że 
może przerodzić się w każdej chwili w zagrożenie dla pokoju światowego, a nawet 
w wojnę cywilizacyjną. Można tylko dodać, że niektóre jego wymiary i przejawy 
już mają charakter wojny cywilizacyjnej – i jeśli nie tej prawdziwej, to na pewno 
tej „zimnej”.

Region Izraela i Palestyny jest przedmiotem książki Jerzego Wójcika, Kon-
ferencja w Camp David i jej następstwa. Izraelsko-palestyński proces pokojowy po 
roku 2000. Jerzy Wójcik dobrze zna region i jest autorem analitycznych i nauko-
wych artykułów z tematyki bliskowschodniej. W omawianej książce pokazuje, jak 
zmieniał się charakter procesu pokojowego na przestrzeni ponad 80 lat konfliktu. 
Punktem wyjścia jest założenie, że konflikt odzwierciedlał stan zbiorowej świa-
domości lokalnych społeczeństw, a jego natężenie zmieniało się w miarę tego, jak 
układały się stosunki izraelsko-arabskie. W stosunkach izraelsko-arabskich było 
kilka kluczowych wydarzeń, według których można przeprowadzić periodyzację 
konfliktu. Do takich momentów zaliczają się: rok 1948, czyli powstanie Państwa 
Izrael, pierwsza wojna izraelsko-arabska w latach 1948–1949, wojny 6-dniowa  
w 1967 r. oraz październikowa w 1973 r. Coraz częściej za kluczowe momen-
ty w stosunkach izraelsko-arabskich uznaje się także konferencję w Camp David  
w lipcu 2000 r. Autor książki podziela ten pogląd i analizuje genezę, przebieg oraz 
następstwa niepowodzenia tej konferencji. Spotkanie w Camp David nie przyniosło 
bowiem przełomu w procesie pokojowym, a zaraz po nim – we wrześniu 2000 r. 
– wybuchła intifada i przerwane zostały w styczniu 2001 r. negocjacje w egipskiej 
miejscowości Taba.



271PROBLEMY BLISKOWSCHODNIE...

Autor monografii wydziela lata 1988–2000 jako odrębny i najbardziej dy-
namiczny okres procesu pokojowego. W tym okresie nastąpiła zasadnicza zmiana 
podejścia do problematyki konfliktu, a także do samych Palestyńczyków. Obydwie 
strony przystąpiły do intensywnych negocjacji, a rezultatem delikatnej konstrukcji 
negocjacyjnej stworzonej przez Icchaka Rabina i Yassera Arafata było utworzenie 
Autonomii Palestyńskiej w 1995 r. w ramach koncepcji państwa palestyńskiego 
na terenach Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu. Okres ten zamknął szczyt 
w Camp David w lipcu 2000 r., który zapoczątkował nowy etap procesu pokojo-
wego. Jego elementami stało się wdrażanie w życie amerykańskiej koncepcji tzw. 
mapy drogowej, plan Ariela Szarona budowy muru bezpieczeństwa oraz narodziny 
koncepcji „Jednostronnego wycofania się” ze Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu 
(Disengagement Plan). Dojście do władzy Ehuda Olmerta i wojna libańska z lipca 
2006 r. zamykają, w ujęciu J. Wójcika, ten okres. Ciekawe, że autor nie eksponuje 
śmierci Icchaka Rabina w 1995 r. jako jednego z kluczowych wydarzeń procesu 
pokojowego. Po zabójstwie premiera Izraela wyrażano przekonanie, że ani wcze-
śniej, ani później obydwie strony nie były tak blisko osiągnięcia kompromisu jak 
właśnie w roku zabójstwa Rabina. Z tej perspektywy śmierć Rabina była na pewno 
wydarzeniem ważnym, jeśli nie kluczowym.

Książka obejmuje właśnie lata 2006–2006, czyli 6 lat w relacjach izraelsko-
-palestyńskich. W kolejnych rozdziałach książki przedstawiona została komplek-
sowa analiza tzw. okresu Camp David i pokazane zostały determinanty, założenia  
i filary procesu pokojowego po fiasku konferencji z lipca 2000 r. Izraelska strategia 
rozwiązania konfliktu uległa w tym okresie zasadniczej zmianie, czego rezultatem 
było jednostronne wycofanie się ze Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu. Autor za-
stanawia się też, czy fiasko Camp David jako koncepcji finalnego uregulowania 
konfliktu oznacza przekreślenie raz na zawsze możliwości kontynuowania proce-
su politycznego w oparciu o zasadę równorzędności pozycji obydwu partnerów. 
Szanse na wznowienie procesu pokojowego wiąże z możliwością wypracowania 
przez Palestyńczyków stanowiska akceptowanego przez wszystkie siły Autonomii 
Palestyńskiej oraz społeczność międzynarodową. Jednocześnie dostrzega niebez-
pieczeństwo wznowienia procesu pokojowego, ale prowadzenia negocjacji pozor-
nych, a więc takich, których celem nie będzie rozwiązanie konfliktu, a jedynie 
stworzenie wrażenia o dążeniu do jego rozwiązania i wyjściu w ten sposób naprze-
ciw oczekiwaniom części elektoratu.

Trwałość konfliktu bliskowschodniego była więc w dużym stopniu konse-
kwencją błędnych wyborów politycznych i niewłaściwych strategii negocjacyj-
nych. Takie wnioski nasuwają się przy lekturze książki. To podejście badawcze au-
tora ułatwia zrozumienie wielu wydarzeń, które składały się na poszczególne etapy 
procesu pokojowego. Analizując przyczyny fiaska szczytu w Camp David, Jerzy 
Wójcik zwraca uwagę na ocenę sytuacji wyrażoną przez Henry’ego Kissingera 
w książce Does America Need a Foreign Policy. Kissinger wskazał, że trwałość 
konfliktu bliskowschodniego wynikała z tego, iż minimum palestyńskie nigdy nie 
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zazębiło się z minimum izraelskim. Chodziło o to, że nawet podstawowe oczeki-
wania strony palestyńskiej w zakresie państwowości kłóciły się z podstawowymi 
oczekiwaniami strony izraelskiej w zakresie bezpieczeństwa państwa izraelskiego. 
Kissinger sugerował w związku z tym, aby strony odeszły od prób osiągnięcia 
porozumienia w sprawach finalnych i starały się porozumieć w sprawach cząstko-
wych i tymczasowych. Jednak rozmowy w Oslo zostały zaprogramowane nie tak, 
jak to proponował Kissinger i były z góry skazane na klęskę. J. Wójcik konkludu-
je, że wszystkie błędy strategiczne i koncepcyjne Oslo określiły, iż także szczyt  
w Camp David zakończył się fiaskiem. Miał on przynieść całościowe rozwiązanie 
konfliktu po ponad 50 latach jego trwania, ale nadzieje te nie zostały spełnione  
(s. 137). Taka konkluzja jest przekonująca, jakkolwiek błędy strategii negocjacyj-
nej okazują się błędami często dopiero po zakończeniu negocjacji, chyba że ne-
gocjatorzy już w punkcie wyjścia nie wykazują woli osiągnięcia porozumienia. 
Jeśli mają taką wolę, to mogą mieć nadzieję, że osiągną swój cel w nawet niezbyt 
sprzyjających okolicznościach.

Innym ciekawym spojrzeniem na konflikt bliskowschodni, niezbyt szeroko 
eksponowanym w literaturze polskiej, jest tzw. opcja ekonomiczna, a więc koncep-
cja przeprowadzenia reform ekonomicznych na terenie Autonomii Palestyńskiej 
i osiągnięcia najpierw „pokoju ekonomicznego” w celu przygotowania palestyń-
skiej opinii publicznej do zaakceptowania pokoju politycznego. J. Wójcik pisze  
o tej koncepcji w aspekcie propozycji premiera Netaniahu z 2008 r. i jedynie wspo-
mina o zastosowaniu podobnej strategii przez ministra obrony Moshe Dayana  
w 1968 r. (s. 303). Może warto było szerzej ją omówić – jako ważny element 
strategii Partii Pracy na określonym etapie rozwiązywania konfliktu i w określonej 
sytuacji politycznej w Izraelu.

Monografia Jerzego Wójcika zasługuje na uwagę jako wnikliwe studium 
kluczowego etapu negocjacji pokojowych, zmierzających w założeniu do rozwią-
zania skomplikowanego i wieloaspektowego konfliktu. Natura tego konfliktu sta-
wia poważne wyzwania nie tylko przed negocjatorami, ale także przed badaczami, 
którzy starają się ją zrozumieć i opisać. Z tego punktu widzenia próbę Jerzego 
Wójcika analizy konfliktu bliskowschodniego należy uznać za w pełni udaną. 


