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Úvod
Bakalářská práce se bude zabývat mírovými procesy v dlouhotrvajícím izraelskopalestinském konfliktu. Na pozadí klíčových historických událostí, jejichž přítomnost je v práci
opodstatněna důležitostí pro pochopení konfliktu, názorových pozic a motivací na jednotlivých
stranách, se práce pokusí zmapovat mírová jednání a jejich výstupy v období mezi 90. lety a
současností. Na základě studia charakteru a průběhu mírového procesu, obsaženého v jeho
měnící se intenzitě a v samotných mezinárodních dohodách, si práce klade za cíl analyzovat, jaké
byly a jsou klíčové překážky v dosažení míru, a rekonstruovat pozice jednotlivých stran k těmto
tématům společně s jejich proměnami v mírotvorném procesu.
Vzhledem k tomu, že se práce bude zabývat mírovým procesem a jeho průběhem, je nejprve
na místě alespoň stručně obsáhnout, jak je rozuměno samotnému konceptu míru, jak je chápán
v moderním světě a jak na něj lze nahlížet v případu mírového procesu izraelsko-palestinského
konfliktu. Pro tento účel budu vycházet zejména z publikací Ch. Webela a J. Galtunga Handbook
of Peace and Conflict Studies a Ch. Webela a D. Barashe Peace and Conflict Studies, společně s
knihou Anarchie a řád ve světové politice P. Barši a O. Císaře. Důležitými pojmy budou koncepty
negativního a pozitivního míru v realistickém nastolení míru vyřešením konfliktu v kontrastu
k udržitelnějšímu, teoreticky konstruktivistickému nastolení míru urovnáním konfliktu.
Druhá část práce bude obsahovat chronologický historický přehled průběhu klíčových
mírových jednání na zahraničních půdách a vytvoření smluvních plánů a dohod, na jejichž
základě mělo být dosaženo kompromisů mezi oběma národy a ukončení konfliktu. V rámci
studia jednotlivých mírových smluv a vykreslení jejich obsahů bude kladen důraz na rekonstrukci
pozic vyjednávajících stran k hlavním předmětům vyjednávání. Pro studium mírových smluv
budu vycházet primárně z webové stránky Jewish Virtual Library, která obsahuje znění téměř
všech důležitých mírových dohod.
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V poslední části, která je pro práci stěžejní, se budu na základě studia mírových dohod
snažit obsáhnout několik důležitých překážek, které se ukázaly být klíčovými ohnisky sporu.
Cílem práce bude po krátké charakteristice těchto překážek snaha analyzovat, jaká stanoviska
k nim strany v průběhu mírového procesu zaujímaly a stále zaujímají, a jak a v závislosti na čem
se v průběhu procesu proměňovaly. Analýza hlavních překážek a argumentace pozic bude v této
části podepřena teorií realismu a konstruktivismu a napomůže tak z teoretického hlediska
objasnit východiska a motivace stran v mírotvorném procesu od 90. let po současnost. Koncept
realismu bude souviset s analýzou izraelské optiky a motivace k nastavení cesty, směřující
k vyřešení konfliktu. Teorie konstruktivismu bude sloužit jako teoretický základ pro zdůraznění
jednotlivých faktorů a norem, ovlivňujících vztahy obou národů a pro diskuzi, týkající se možné
výhodné či nevýhodné transformace přístupů obou stran k nejdůležitějším překážkám
v dosažení míru.
1. Konceptualizace míru
Mnoho autorů zabývajících se konceptem míru se shodne na tom, že samotný pojem míru
nelze obsáhnout v jednotné a jasné definici. Stejně jako u mnoha dalších teoretických pojmů,
weberovskými slovy ideálních typů, jako je spravedlnost, svoboda aj., jsou autoři často odkázáni
na výklad metafyzického charakteru zkoumaného pojmu na jedné straně a poznatelného
charakteru zkoumaného pojmu v reálném světě. Pro tuto práci bude stěžejní druhá varianta
empirického, dosažitelného míru spíše než jeho ontologický výklad. V nejrozšířenějším výkladu,
v případě dialektického konceptu míru, je jeho charakteristika především ve vlastnosti absence.
Z tohoto důvodu se mnoho autorů uchyluje k výkladu duality míru, skrze niž se snaží rozlišit
formy míru ve společnosti.

1.1 Pozitivní a negativní mír
Vůbec nejznámějším konceptem, který popisuje duální vlastnost pojmu mír, nabídl J.
Galtung. Mír shrnuje na pojmy negativního míru a pozitivního míru s důrazem na jejich diferenci.
10

Zatímco pozitivní mír označuje současnou přítomnost mnoha žádoucích stavů mysli a
společnosti, negativní mír historicky označoval skutečnost absence války a dalších forem
násilného konfliktu.1 Stejně jako v realistické teorii mezinárodních vztahů je negativní mír stav,
ve kterém se neobjevuje žádné aktivní násilí. Slovy R. Arona jde o stav, který je charakterizován
dlouhodobějším nebo krátkodobějším přerušením rivality mezi politickými jednotkami. 2
Z tohoto hlediska lze na možný výsledek izraelsko-palestinského mírového procesu nahlížet
mocenskou optikou, ve které se bude samotné vyjednávání o míru i jeho konečná podoba
odvíjet od charakteru vyjednávajících stran, které nereprezentují dva státy jako rovnocenní
soupeři, nýbrž silnější okupující stát (Izrael) a slabší okupovaný kvazistát (Palestina).

Alternativním pohledem k realistické perspektivě je pozitivní mír, který se posouvá od pouhé
absence násilí k eliminaci jakéhokoliv vykořisťování. Je to stav, ve kterém vedle absence
otevřeného násilí figuruje i absence subtilnějšího fenoménu strukturálního násilí - systému
opatření, kterým silnější subjekt strukturálně-politickými prostředky omezuje rozvoj slabšího
subjektu.3 V tomto případě je v rámci mírotvorného procesu potřeba nejen klid zbraní, ale i
nepřetržitá snaha o udržování míru aktivní osobní a kolektivní transformací společenských
struktur, která bude klást důraz na sociální rovnost a morální integritu všech. Z tohoto hlediska
by měl hypoteticky nastolený pozitivní mír v rámci izraelsko-palestinského mírotvorného
procesu dle mého názoru spíše konstruktivistický charakter, neboť by se snažil porozumět
sociální realitě optikou aktérů samotných. Bez kontextualizace intersubjektivně sdílených
významů izraelské a palestinské reality v rámci výzkumu samotného, by ostatně nešlo
porozumět zkušenostem obou národů, vyplývajícím z průběhu konfliktu. Ty je z tohoto hlediska
nutno chápat jako problematiku, vycházející ze spojení etnické, kulturní a náboženské symboliky
se sociální a politickou realitou.4
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BARASH, David P. a Charles WEBEL. Peace and conflict studies. 2nd ed., str. 4
3
Ibidem, str. 7
4
Reinterpreting the Israeli-Palestinian Conflict: A Constructivism Theory of Understanding a Cross-Ethnic
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Zkoumáme-li koncept míru z hlediska toho, jakými vlastnostmi se vyznačuje, je třeba také
určit, jakými vlastnostmi se naopak zcela jistě pozitivní ani negativní forma míru nevyznačuje.
Jinými slovy, jakých vlastností musí realita nabývat, aby představovala antitezi míru. Protikladem
míru překvapivě není konflikt. Samotný konflikt může být společensky žádoucí, pokud vyústí
v osobní či politický pokrok. Paradoxně jsou to tedy právě konflikty, které mohou podpořit
nastolení míru a eliminovat násilí, pokud jsou strany konfliktu nakloněné k ujednání
dosažitelného a oběma stranami tolerovatelného řešení konfliktu. Antitezí míru je násilí, hrozba
násilí a teror, vytvářený buď za účelem upevnění již nabyté moci nebo za účelem nabytí a
rozšiřování osobní či politické moci, který je motivován nadvládou a dominancí. 5 S mírem a
mírotvorným procesem je tudíž násilí a teror neslučitelný, neboť neslouží k boji, který by byl
motivován uklidněním konfliktu, nýbrž k vyvolávání strachu a manipulace. Neslučitelnost násilí a
teroru s mírem nebo snahou o jeho vyjednávání lze demonstrovat na historických zkušenostech
násilí na palestinsko-izraelském území a jeho dopadu na průběh mírového procesu.

1.2 Mír urovnáním a mír vyřešením
V teoretické oblasti, týkající se ukončení konfliktů a procesů, které ke konci konfliktu vedou,
budou pro tuto práci důležité dva terminologické pojmy, týkající se dvou různých podob řešení
konfliktu a jejich dopadu na výsledek konfliktní situace. Komplexní pojetí řešení konfliktu bude
pro účel této práce redukováno na formu nastolení míru urovnáním konfliktu a nastolení míru
vyřešením konfliktu. První varianta souvisí s bezpečnostním přístupem, který předpokládá sílu,
nerovnost a nadřazenost. Druhá varianta, související s mírovým přístupem, předpokládá
konsistentní výsledek, který je přijatelný pro všechny strany. Tento přístup úzce souvisí
s Galtungovou metodou Transcend – nenásilné transformace konfliktů k míru a rozvoji, která je
udržitelná a implikuje rovnost. Aplikace obou přístupů na konkrétní konflikt může být podložena
silnými argumenty. V mírovém přístupu je pracováno se situací, v níž figurují strany s mnoha
neslučitelnými cíli. Konflikt musí být transformován do mírového uspořádání, překlenutím
legitimních cílů nenásilně a empaticky. Pokud k takové transformaci konfliktu nedojde, situace
5
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bude dříve nebo později reprodukovat násilí. Bezpečnostní argument proti mírovému přístupu
stojí na předpokladu, že ne všechny požadavky druhé strany vychází z legitimních křivd, mohou
naopak vycházet z nelegitimní chamtivosti jednotlivců, kteří musí být zastaveni.6 Pro povahu
izraelsko-palestinského konfliktu a charakteristiku mocenského poměru mezi stranami lze
v případě možného posunu ve vyjednávání o míru použít oba tyto koncepty, v praxi s rozdílnými
výsledky.

Pro mír urovnáním je charakteristická situace mocenské převahy jedné strany nad druhou,
nebo mocenské rovnováhy, tedy vyváženosti obou stran. V obou případech, ať už se jedná o
panství či hegemonii silnějšího nad slabším nebo o vzájemně vyvažující se rovnocenné státy, je
stabilita založena na efektu odstrašení. 7 Mír urovnáním je z tohoto hlediska mírem v negativním
slova smyslu, neboť v něm neustále figuruje hrozba násilí nebo intervence. Z toho plyne i jeho
dlouhodobá neudržitelnost, nastolený mír totiž není založen na výhodné a tolerovatelné dohodě
obou stran. Soustředí se na objektivní problémy a konflikt na určitou dobu eliminuje.
Nesoustředí se ale na subjektivní percepce a potřeby stran, které se součástí konfliktu, čímž
nezaručuje eliminaci příčin konfliktu.8 Z tohoto strategicky realistického pohledu si takovou
situaci v rámci zkoumaného konfliktu lze představit v případě úspěšného mírového procesu
založením buď podmíněného demilitarizovaného státu Palestina, nebo prohloubením
pravomocí palestinské autonomie.

Nastolení míru vyřešením se naopak přibližuje spíše charakteru pozitivního konceptu míru,
neboť předpokládá vyřešení transformace násilného konfliktu v mírovou kooperaci a regulované
soutěže mezi stranami. Pravidla této soutěže jsou oběma stranami akceptovatelnými a
tolerovanými nástroji pro počátek budoucí spolupráce. Pro tento koncept není charakteristická
mocenská intervence třetí strany, jako je tomu u nastolení míru urovnáním. Strany si v takovém
případě nemohou vybrat a jsou celou situaci víceméně přinuceny akceptovat až do chvíle
jakéhokoliv podnětu k opětovnému vypuknutí konfliktu. V případě míru vyřešením třetí strana

6
7

WEBEL, Charles a Johan GALTUNG. Handbook of peace and conflict studies, str. 24-25
BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Anarchie a řád ve světové politice, str. 209
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neužívá žádných mocenských nástrojů, ale snaží se pouze poskytnout prostředí pro komunikaci
a prohlubování vzájemné důvěry.9 V izraelsko-palestinském mírovém procesu představovaly
nejdůležitější třetí stranu USA, které hrály v průběhu procesu až po současnost roli obou
zmíněných variant. Pro nastolení míru vyřešením, který by byl dle mého názoru sice křehkou, ale
ze své podstaty udržitelnější variantou než mír urovnáním, je budování vzájemné důvěry mezi
oběma národy klíčovým krokem. Tento krok by mohl uspět ve vybudování možné sebeudržující
se hry s jasnými strukturálními pravidly oboustranné interakce. Předpokladem pro tuto variantu
je nutnost převážení dlouhodobé vize nad krátkodobými výhodami. Za takové situace si lze
představit vypracování mírové dohody konstruktivistické logiky, která by musela být založena na
společném závazku naplnění vize dvou států pro národy s rovnými právy, absencí diskriminace
vůči etnickým a náboženským komunitám a navázání plných diplomatických vztahů mezi oběma
suverénními státy.
2. Izraelsko-palestinský mírový proces
2.1 Mírový proces v 90. letech
2.1.1 Madridská mírová konference
30. října roku 1991 byl v Madridu pod vedením USA a SSSR zahájen mírový proces týkající se
palestinsko-izraelského konfliktu, jehož snahy vyplývaly převážně ze zkušenosti invaze do
Kuvajtu v roce 1990 a války v Perském zálivu. K jednomu stolu byli přizváni zástupci Izraele,
Sýrie, Libanonu a Jordánska s palestinsko-jordánskou delegací, kteří se v rámci konference
rozhodli rozdělit rozhovory na bilaterální a multilaterální okruhy.
Na bázi bilaterálních rozhovorů mělo být dosaženo separátních mírových smluv mezi
Izraelem a jednotlivými arabskými státy. Multilaterální rozhovory měly za cíl dojít ke
společnému konsenzu v otázkách, týkajících se celého regionu a zajistit v něm stabilitu, mír a
kooperaci. Otázky zahrnovaly ekonomický rozvoj, problematiku palestinských uprchlíků, životní
prostředí, kontrolu vodních zdrojů a kontrolu zbrojení. 10 Po úvodní konferenci se multilaterální
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Conflict management, settlement, resolution and transformation. The Network University [online].
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ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, str. 184
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jednání přesunula do Moskvy a bilaterální jednání do Washingtonu11, kde již po několika dnech
začalo být jasné, že bude jen těžko dosaženo nějakého posunu v řešení blízkovýchodní situace.
Izrael se na bilaterální konferenci dostavil až o týden později a v průběhu konference setrvával
v odmítavé pozici vyjednávat s představiteli Organizace za osvobození Palestiny o rezolucích č.
242 a č. 338. Tyto rezoluce požadovaly vzájemné uznání, zastavení výstavby židovských osad
doprovázené izraelským stažením z území, které v roce 1967 Izrael obsadil. Izraelská delegace
trvala na vyloučení zástupců OOP z jednání, neboť legitimitu OOP neuznávala. Naopak se držela
zákona zavedeným izraelskou vládou, který zakazoval kontakt s členy OOP 12

2.1.2 Dohody z Osla
2.1.2.1 Oslo I – Deklarace principů a Dopisy o vzájemném uznání
Paralelně na dialogy v Madridu se začala konat tajná vyjednávání v Norsku, která vyvrcholila
vypracováním Deklarace principů shrnujících dočasné uspořádání samosprávy. K dosažení
vypracování mírových smluv došlo zejména díky politické obměně v Izraeli v roce 1992.13
Po Madridské konferenci byla Šamirova vláda kritizována, v zemi docházelo k prohlubování
hospodářské krize a nepokoje stupňovaly i aktivity radikálních palestinských hnutí Hamás a
Islámský džihád, které se neztotožňovaly s pragmatickou OOP a jejichž popularita mezi
palestinským obyvatelstvem stále narůstala. Zhoršení bezpečnostní situace v zemi vedlo k pádu
vlády a následnému vyhlášení nových voleb, ve kterých celkově oslabily pravicové strany,
nejvýrazněji pak samotný Likud, který odešel poprvé od roku 1977 do opozice. 14 Vládu
sestavovala vítězná levicová Strana práce v čele s J. Rabinem, který společně s liberální stranou
Merec oslovil pro sestavení koalice pravicovou ultraortodoxní sefardskou stranu Šas.
Nová vláda s premiérem Rabinem se na rozdíl od předešlé Šamirovy vlády prezentovala větší
nákloností ke kompromisům ve vyjednávání o míru. V prosinci 1992 rozhodla o zrušení zákonu o
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zákazu kontaktu s členy OOP, čímž dávala najevo své uvědomění a ochotu vyjednávat raději
s OOP než s radikálními skupinami Hamás nebo Islámský džihád. V politice výstavby židovských
osad nicméně nadále pokračovala. Po dalších násilných střetech mezi Izraelskými vojáky a
Palestinci a následném Rabinově rozhodnutí o vyhoštění aktivistů z Hamásu a Islámského
džihádu došlo k zastavení vyjednávání o míru v rámci Madridské konference. Kritický postoj
k situaci zaujmuly i Spojené státy s novým prezidentem Billem Clintonem, který na konci roku
1992 nahradil ve funkci G. Bushe staršího. Na jaře 1993 byla jednání znovu obnovena, ke
zprostředkování rozhovorů se nabídlo Norsko.15
Po tajných úvodních vyjednáváních mezi izraelskými a palestinskými představiteli se
uskutečnilo historické setkání klíčových představitelů obou stran, včetně J. Arafata a J. Rabina ve
Washingtonu, kde byla podepsána tzv. Deklarace principů přechodné samosprávy. Jejím
klíčovým prvkem byla dohoda o založení samosprávy v Gaze a Jerichu a dohoda o postupném
stahování se Izraelců z okupovaných území.16 Vedle Deklarace principů byly dalšími důležitými
dokumenty tzv. Dopisy o vzájemném uznání17 – korespondence mezi předsedou OOP Arafatem
a premiérem Rabinem, které obsahovaly pasáže o uznání práva ze strany Izraele na legitimní
vyjednávající pozici OOP, jakožto zástupce palestinského lidu a ze strany OOP uznání práva
židovského národa na existenci státu Izrael. 18 Otázky budoucího vyjednávání o permanentním
statusu se měly týkat témat dalších území, která by se v budoucnu stala součástí palestinské
samosprávy, statusu Jeruzaléma, palestinských uprchlíků, bezpečnosti, vymezení hranic,
židovských osad, vodních zdrojů a jejich přerozdělení a dalších důležitých témat. Po vyjednání
kompromisů ohledně těchto témat měla být vypracována závěrečná mírová dohoda, která by
byla v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 242 a 338. 19 Na první konferenci v Oslu
nebyly pevně vyjednány kroky ohledně těchto klíčových témat. Konference měla charakter
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především budování důvěry mezi oběma stranami, které, na rozdíl od konference v Madridu,
vzájemně uznaly legitimitu druhé strany a její právo na rovnostranné vyjednávání.

2.1.2.2 Smlouva o odchodu izraelských jednotek z Gazy a Jericha
Dodržování ujednání z Osla se v praxi ukázalo jako složitý úkol. K závěrečné smlouvě mělo
dojít v roce 1999, ale následná jednání v Káhiře a v Tabě20 postupovala jen velmi pomalu, a to
zejména kvůli otázce židovských osad, vymezení přesných hranic palestinské samosprávy a
statusu města Jeruzaléma, který Izrael považoval za nedělitelný celek od jeho sjednocení
v Šestidenní válce. Situaci dále komplikovaly opakované násilné útoky radikálních skupin, které
dohodu z Osla neuznávaly, stejně jako izraelská pravicová politická opozice. Mírový proces
nejvíce zkomplikoval a zbrzdil masakr v únoru roku 1994, který se odehrál v hebronské Svatyni
patriarchů, ve které židovský osadník zmasakroval na tři desítky modlících se muslimů. 21 To byla
rozbuška pro rozpoutání ještě násilnějších útoků ze strany palestinských radikálů v čele s hnutím
Hamás, které odstartovalo sérii sebevražedných atentátů.22 Palestinsko-izraelská mírová jednání
byla ve světle těchto událostí těžkopádná a opakovaně přerušována. S několikaměsíční
prodlevou se ale nakonec v květnu 1994 podařilo podepsat tzv. Smlouvu o odchodu izraelských
jednotek z Gazy a Jericha, v jejímž rámci se izraelská armáda stáhla z Jericha a částečně i
z pásma Gazy, kterou v červenci stejného roku J. Arafat prohlásil centrem palestinské
samosprávy na přechodné období pěti let a přesunul na území ústředí OOP z Tuniska.23
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2.1.2.3 Oslo II – Přechodná dohoda
Druhá dohoda z Osla, navazující na Deklaraci principů byla podepsána 28. září 1995 a měla
znamenat posunutí v předjednané otázce z první dohody z Osla v problematice Západního břehu
a výstavby židovských osad. Smlouva vymezovala tři zóny na území Západního břehu se třemi
úrovněmi palestinské samosprávy. Do první zóny spadaly města Ramalláh, Betlém, Džanín,
Tulkarem, Nábulus a Kalkílíja, která se vyznačovala nejvyšší koncentrací palestinského
obyvatelstva a která měla získat plnou civilní i bezpečnostní samosprávu, stejně jako Jericho a
Gaza.24 Rozloha těchto území činila 3% celkové rozlohy Západního břehu. Do druhé zóny spadaly
venkovské oblasti a hustě osídlená menší města, kterým byl udělen status samosprávy civilního
charakteru. Bezpečnostní správa zůstala v dikci Izraele a rozloha činila 26 % území Západního
břehu. Do třetí zóny spadaly židovské osady, Východní Jeruzalém, vojenské základny a
pohraniční pásma, tedy zbylá sporná území Západního břehu, která tvořila 74 % z celkového
rozlohy a jejichž bezpečnostní i civilní správa zůstala výlučně Izraeli. 25 Vedle předání moci a míry
samosprávy smlouva v pěti kapitolách charakterizovala též časový harmonogram stažení
izraelských vojsk z velkých měst i ze zbývajících dvou zón do blíže nedefinovaných oblastí, právní
záležitosti, kooperaci mezi oběma subjekty a další ustanovení, týkající se bezpečného přechodu
mezi Gazou a Západním břehem, budoucí jednání o palestinském městě Hebronu, propuštění
palestinských zajatců aj.26 Dalším významným dokumentem byl v tajnosti vyjednaný tzv. BeilinAbu Mazenův dokument z října 1995, který blíže charakterizoval vztahy mezi budoucím státem
Palestina a státem Izrael.27
Dohoda z Osla z roku 1995 znamenala snad nejvstřícnější jednání ze strany Izraele v průběhu
celého izraelsko-palestinského mírotvorného procesu. Ale ačkoliv řešila rozšíření palestinské
samosprávy, nejzásadnější problémy se do jejího obsahu zahrnout nepodařilo. Autonomie
připadala na 90 % palestinských obyvatel na Západním břehu, ale jen na 30 % jeho rozlohy.
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Kontroverzní se stal i status třetí zóny, která měla být předmětem dalšího jednání, jež nebylo
blíže specifikováno. Proces budování židovských osad v ní nebyl izraelskými autoritami zastaven,
stejně jako nebyly Palestincům zpřístupněny cesty určené pouze pro židovské osadníky, fyzicky
oddělující palestinské vesnice. I tuto smlouvu doprovázela kritika ze strany izraelských
radikálních náboženských a pravicových hnutí, stejně tak ze strany radikálních palestinských
hnutí. Došlo k vzedmutí další vlny násilných a teroristických útoků, které vyvrcholily úspěšným
atentátem židovského radikála na J. Rabina v listopadu roku 1995 na sto tisícové demonstraci na
podporu mírového procesu v Tel-Avivu.28 Vražda premiéra znamenala šok na domácí půdě i
v zahraničí a na moment svou krutostí sjednotila oba tábory izraelského a palestinského
obyvatelstva. Jeho pohřbu se účastnili významní státníci včetně prezidenta Clintona, Mubáraka a
krále Husajna, zatímco Arafatovi nebyla účast na pohřbu z bezpečnostních důvodů povolena. 29
Od smrti levicového premiéra Rabina se žádná z dalších izraelsko-palestinských mírových dohod
svým rozsahem nedala rovnat velikosti rozsahu a dopadu dohod z Osla.

2.1.3 Hebronský protokol
Po smrti J. Rabina se premiérského postu společně s postem ministra obrany ujal
vicepremiér Peres a vedením ministerstva zahraničí pověřil Ehuda Baraka, bývalého náčelníka
generálního štábu a velkého kritika bezpečnostních aspektů norských dohod.
Do konce roku 1995 se podařilo stáhnout izraelské jednotky z území stanovených druhou
dohodou z Osla a 20. ledna 1996 uspořádat historicky první demokratické volby do
palestinského parlamentu společně s volbami prezidentskými. Jediný silný subjekt, který
teoreticky mohl ohrozit vítězný Fatah bylo hnutí Hamás, které se rozhodlo volby bojkotovat a
nebylo tak jejich součástí. Prezidentem palestinského lidu byl zvolen J. Arafat. Téhož roku se
konaly volby i do izraelského Knesetu, které vyhrál Likud v čele s přímo zvoleným premiérem B.
Netanjahuem. Nová, opět pravicová vládní koalice, složená z Likudu, národní náboženské strany
Mafdal, strany ruských přistěhovalců Jisrael B´Alija, ultra ortodoxní strany Šas a centristické
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strany Třetí cesta v praxi znamenala odklon od dynamiky mírových aktivit a snahy o vytváření
kompromisů, jako tomu bylo v Rabinově a Peresově vládě.30
Netanjahuova vláda, provázena mnoha kontroverzními aktivitami, se snažila možnou
implementaci kompromisů v rámci mírových dohod spíše omezit.31 I tak za jeho vlády došlo
k podepsání dvou důležitých smluv. Na dřívější jednání z Osla navázal Netanjahu pod tlakem
USA rozhovory s J. Arafatem, v jejichž návaznosti byl 17. ledna 1997 ve Washingtonu podepsán
tzv. Hebronský protokol.32 Tento dokument přiznal poslednímu velkému palestinskému městu
Hebron status autonomního palestinského města na 80 % jeho rozlohy – toto území bylo
označeno jako H-1. Zbylých 20 % území H-2 zůstalo pěti stovkám židovských osadníků, dvou
tisícům izraelských vojáků a dvaceti tisícům Palestinců. 33
Součástí hebronské dohody byl také dokument nazvaný Aide Mémoire, podle kterého se
měly izraelské jednotky postupně nejpozději do poloviny roku 1998 stáhnout z ostatních
zemědělských oblastí Západního břehu.34 Izraelské jednotky se z území skutečně stáhly ale
dalším závazkům v dohodě již nedostály. Za stažení vojsk a udělení autonomie 80 % Hebronu se
J. Arafat zavázal k co možná největší možné eliminaci palestinských útoků proti Izraeli.
Hebronský protokol byl podmíněnou reciproční smluvní dohodou a kvůli tomuto charakteru
dodatku ze strany Izraele nebyla v pozdějších letech naplňována. Ani pro samotné palestinské
obyvatelstvo Hebronu nepřinášela na počátku její implementace jen pozitivní aspekty. Negativní
dopady mělo např. vybudování konfrontační linie uprostřed starého města, která znamenala
demolici stovek obchodů, a tudíž ztrátu zaměstnání pro mnoho obyvatel. Pro Palestince přesto
představovala důležitý milník, neboť symbolizovala vyvěšení palestinské vlajky v posledním
z velkých palestinských měst, dobytých v roce 1967.
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2.1.4 Wye River Memorandum
Za vlády premiéra Netanjahua byl po 18 měsících od podepsání Hebronského protokolu a
mírné stagnaci ve vyjednávání míru v palestinsko-izraelském konfliktu, podepsán pod nátlakem
USA další významný dokument. O tzv. Wye River Memorandu se jednalo od 15. do 23. října
ve Wye Plantation v Marylandu říjnového roku 1998 a podepsáno bylo ve Washingtonu. 35
Navazovalo na druhou dohodu z Osla stanovovalo předání dalších 13 % okupovaných území pod
Palestinskou národní autonomii tak, že přeskupovalo 1 % území ze zóny B do zóny A a 12 %
území ze zóny C do zóny B. 36 Dále měl být zajištěn volný pohyb mezi Západním břehem a
Gazou,37propuštění vězňů, hospodářská pomoc a otevření letiště a přístavu v Gaze. Výměnou
získal Izrael příslib kooperace v oblasti bezpečnosti, uvěznění do té doby hledaných Palestinců,
odstranění protiizraelských pasáží v palestinské Chartě a dodání dodatečné finanční pomoci
přislíbené Izraeli ze strany USA.38

2.2 Mírový proces ve 20. století
2.2.1 Camp David II
Po započaté implementaci kroků stanovených ve Wye River Memorandu se Likud a
dosavadní premiér Netanjahu setkávali se stále větší vlnou nevole a nespokojeností ze strany
izraelské radikální a náboženské části obyvatelstva, která odmítala jakékoliv územní předávání.
K nárůstu napětí docházelo i mezi Palestinci z důvodu následného pozastavení implementace
kroků z rozhodnutí premiéra, neustálého pokračování výstavby židovských osad ale také kvůli
kritice

vůči

samotnému

Arafatově

jednání

a

jeho

pravděpodobně

zkorumpované

administrativě.39
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Po rozpadu Netanjahuvy koalice v prosinci 1998 byly na 17. květen 1999 vyhlášeny
předčasné volby, které opět znamenaly nový směr mírového jednání. 40 Ve volbách do
parlamentu v nich zvítězil blok kolem Strany práce s názvem Jisrael Achat, v přímé volbě
premiéra se stal vítězem Ehud Barak a Likud se opět postavil do role opozice. Barakův přístup
k mírovým jednáním se od Netanjahuova přístupu lišil svou výraznější nákloností k jejich
uskutečňování. Barak za určitých podmínek sliboval palestinské straně vyřešení všech důležitých
otázek ohledně permanentního statusu do roku 2000. Po Arafatově nátlaku na pokračování
pozastaveného stahování izraelských vojsk ze zóny C, jak stanovilo Wye River Memorandum a
opětovném zavázání se k plnění tohoto memoranda podepsáním tzv. Šarm aš-Šejch
memoranda,41 přistoupil Arafat na Barakův návrh posunout vyjednávání dál k projednání
podoby konečného permanentního statusu. Jednání byla opět zprostředkována Spojenými státy
a konala se od 11. do 25. července 2000 v Camp Davidu.42
Zástupci obou stran přijeli na jednání s velice odlišnými představami o permanentním stavu,
a přestože předseda izraelské vlády nabídnul Arafatovi mnoho ústupků, některých do té doby
nevídaných, jednání skončila diplomatickým neúspěchem. Ke shodě nedošlo z důvodu
nejasného vymezení palestinského území a jeho hranice. Zatímco Izraelský premiér odmítal
návrat k hranicím z roku 1967, J. Arafat požadoval území celého Západního břehu a Gazy a
demontování osad na okupovaných územích. Arafat byl dále neústupný v požadavku úplné
suverenity vztahující se na Východní Jeruzalém, který chtěl izraelský premiér zpočátku ponechat
sjednocený, později ale jako historicky první projevil ochotu rozdělit jednotlivé čtvrti pod
palestinskou a pod izraelskou suverenitu. Ke shodě nedošlo ani v řešení problematiky
palestinských uprchlíků a jejich návratu. Z izraelské strany by jim byl návrat povolen do nově
vytvořeného demilitarizovaného státu, ale Arafat požadoval povolení návratu na místa jejich
původního bydliště.43
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Po nezdařeném jednání se situace opět vyhrotila. Po mnoha násilných událostech a
provokativním prohlášení opozičního pravicového předsedy strany Likud o izraelském
absolutním nároku na Chrámovou horu v reakci na Barakovu ochotu vyjednávat ohledně
Jeruzaléma, vyvrcholila 90. léta v tzv. druhou intifádu. 44 Měsíce eskalovaly demonstrace a
protesty stran Palestinského obyvatelstva až došlo k několika sebevražedným bombovým
útokům na židovské obyvatelstvo a vpádu do židovských osad extremisty z řad Hamásu. Stejně
tak probíhaly útoky na Palestinské obyvatelstvo, bourání domů a vpády na území palestinské
samosprávy.45

2.2.2 Rozhovory v Tabě
Po neúspěšném jednání v Camp Davidu se prezident Clinton pokusil zachránit mírové
jednání mezi oběma stranami ve vyhroceném prostředí událostí druhé intifády. Na 16. října
2000 byl svolán summit v Šarm aš-Šajchu, který trval 24 hodin a na kterém se za účasti
egyptského prezidenta Mubaraka, jordánského krále Abdulláha a amerického prezidenta
Clintona obě strany konfliktu dohodly na vydání veřejného prohlášení, jednoznačně vyzývajícího
k ukončení násilí.46 Jednání dalo podnět k vytvoření vyšetřovací komise, která pod vedením
amerického senátora George Mitchella vydala 30. dubna 2001 tzv. Mitchellovu zprávu, která
zahrnovala celou řadu doporučení pro ukončení násilí v zemi. Patřila mezi ně doporučení na
obnovení jednání, opatření na budování důvěry, bezpečnostní spolupráce, ukončení násilí a
zmrazení budování nových osad. Ani jedna strana konfliktu však závazky plynoucí z doporučení
komise v praxi neplnila.47
V lednu 2001 bylo svoláno poslední mírové bilaterální jednání za účasti prezidenta Clintona
do egyptské Taby, na kterém se opět jednalo o teritoriálních nárocích obou stran. Projednávalo
se území Západního břehu a Gazy, status Jeruzaléma jako hlavního města obou národů, či
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bezpečnost a problematika osad a palestinských uprchlíků.48 Ani tato jednání ale nebyla
úspěšná. Po poměrně nadějném jednání začal Ehud Barak ustupovat od kompromisů, až
nakonec od rozhovorů ustoupil úplně z důvodu blížících se nových premiérských voleb. Jednání
se nesla v duchu požadavků v Camp Davidu II, J. Arafat nicméně znovu zastával odmítavý postoj
k teritoriálním návrhům na rozdělení izraelsko-palestinského území.
Pro dlouhodobé vyhlídky se Arafatův postoj ukázal jako velice neprozíravý. V premiérském
křesle nahradil v březnu 2001 Baraka kontroverzní pravicový politik Ariel Šaron, který se netajil
svým postojem k mnohem tvrdšímu přístupu k mírovým jednáním. Souhlasil s vytvořením
Palestinského státu, ale bez obsažení důležitých otázek, které byly součástí všech dosavadních
mírových jednání – statusu Jeruzaléma, definitivní podoby hranic nového státu a řešení
palestinské uprchlické krize.49
2.2.3 Mírový plán Arabské ligy
Ve snaze ukončit drastickou situaci na izraelsko-palestinském území, vyvinuly iniciativu pro
vyřešení konfliktu i arabské státy. 27. března 2002 se v Bejrútu uskutečnil summit, který měl
řešit další postup v dosažení permanentního stavu Palestinského státu podle představy
saúdského korunního prince Abdalláha. Ve své řeči vyzval korunní princ Izrael k úplnému stažení
ze všech arabských území obsazených od Šestidenní války v červnu 1967, včetně Golanských
výšin a jižního Libanonu a k plnění závazků plynoucí z Rezoluce Rady bezpečnosti č. 242 a 338,
potvrzené Madridskou konferencí z roku 1991. Vyzval Izrael k povolení návratu palestinským
uprchlíkům a akceptování vytvoření suverénního palestinského státu, jehož hlavním městem by
byl Východní Jeruzalém. Izrael měl na oplátku získat oficiální uznání legitimity existence Izraele
ze strany arabských států, a z ní plynoucí bezpečností záruky a navázání plnohodnotných
diplomatických vztahů mezi zeměmi. 50
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Izrael se k návrhům ze strany arabských států postavil zdrženlivě a opět s uplatňováním
kroků pouze na bázi reciprocity.51 Návrat palestinských uprchlíků do země představoval pro
židovský stát bezpečnostní hrozbu a návrat k hranicím před válkou v roce 1967 by fakticky
znamenal likvidaci všech židovských osad, vybudovaných na okupovaných území. Jakýmkoliv
možnostem jednání o těchto záležitostech bylo následně zabráněno výbuchem, způsobeným
palestinským sebevražedným atentátníkem v Netanji, který zabil 30 lidí oslavujících židovský
svátek Pesach. O několik dní později proběhlo dalších pět bombových útoků, které fakticky
pohřbily iniciativu mírového jednání vzešlou ze strany arabských států.52

2.2.4 Ayalon-Nusseibehova iniciativa
V září 2002 Sari Nusseibeh, prezident univerzity al-Quds a Ami Ayalon, bývalý ředitel
izraelské bezpečnostní služby a bývalý admirál izraelského námořnictva, vydali soubor zásad pro
izraelsko-palestinský mír. Pod tuto petiční iniciativu, přezdívanou také jako Hlas Lidu, se
podepsalo přes 70 000 Palestinců a na 100 000 Izraelců, kteří se společně jejím prostřednictvím
snažili ovlivnit vůdčí představitele na obou stranách a otevřít tak novou kapitolu v historii
regionu. Obsahem této iniciativy byla výzva k akceptování historického kompromisu a vytvoření
dvou vedle sebe existujících států, za pomoci uznání vzájemného historického práva obou
národů na totéž území. Stát Palestina se měl rozkládat na území vymezeném demarkační linií
v roce 1967, Jeruzalém měl být prohlášen za hlavní město obou států a měla být vyřešena i
problematika palestinských uprchlíků, kteří by za obdržení určitého odškodnění dostali povolení
vrátit se na území palestinského státu. 53 Poprvé se tak v diskurzu mírových iniciativ objevila
náklonost palestinských obyvatel k ústupkům ohledně původně požadovaného úplného práva
palestinských uprchlíků na návrat. Na vedení obou stran konfliktu však tato petice, vzešlá
z nepolitické akademické a občanské iniciativy neměla nikterak valný účinek.
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2.2.5 Road map for peace
Po neúspěšné snaze Ligy arabských států vzešel nový plán na ukončení konfliktu ze strany
Spojených států, Evropské Unie, Organizace spojených národů a Ruska. Tato čtveřice přišla s tzv.
Road map for peace neboli Cestovní mapou, jejíž realizace byla odstartována po nahrazení
Arafata Mahmúdem Abbásem na postu palestinského prezidenta v dubnu 2003.54 Plán,
odkazující na předešlá mírová jednání, včetně jednání v Bejrútu a rezoluce Rady bezpečnosti
přicházel s vytvořením dvou suverénních států do roku 2005, a to implementací tří fázového
časového harmonogramu. 55
V první fázi mělo do května 2003 dojít k ukončení násilí a teroristických útoků, nastolení
normalizace palestinského života a budování palestinských institucí. Palestinská strana byla dále
vyzvána k vytvoření politické reformy, směřující k vyhlášení samostatnosti a sepsání provizorní
podoby palestinské ústavy. Izrael se měl stáhnout z území okupovaných od září 2000 a zastavit
budování osad v souladu s Mitchellovou zprávou. Ve druhé fázi mělo do prosince 2003 dojít
k samotné tranzici, která se měla soustředit na vytvoření nezávislého Palestinského státu
s prozatímními hranicemi a s atributy suverenity, podloženými novou palestinskou ústavou.
Třetí fáze měla být stvrzením permanentního stavu do konce roku 2005 a koncem izraelskopalestinského konfliktu. 56
Ačkoliv plán Road map for peace teoreticky představoval alternativní řešení konfliktu, ke
kterému se obě strany se souhlasem zavázaly, nebyly závazky ani z jedné strany plněny.
Argumenty obou stran byly opět zejména násilné útoky Hamásu na izraelské obyvatelstvo a
pokračující politika výstavby židovských osad. Chybným předpokladem byl i jeho krátký tří letý
časový harmonogram, který nebylo kvůli komplexnosti řešení možné splnit. Na palestinské
straně se nicméně podařilo dosáhnout alespoň dílčích úspěchů, jako bylo zřízení palestinské
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premiérské pozice, sepsání prozatímní palestinské ústavy a zreformování palestinských
bezpečnostních složek.57

2.2.6 Ženevská dohoda
Na iniciativu Hlas Lidu navazovala o rok později v říjnu 2003 tzv. Ženevská dohoda, která byla
stejně jako Ayalon-Nusseibehova iniciativa výsledkem alternativního mírového jednání, v tomto
případě zprostředkovaného opozičními palestinskými a izraelskými politiky J. Bejlinem a J. A.
Rabbem. Na rozdíl od fázového časového harmonogramu, stanoveného v Road map for peace
přicházela

dohoda

s

detailním

vypracováním

podoby

permanentního

statusu,

charakterizovaného dohromady v 17 článcích. Podle dohody mělo být území budoucího
palestinského státu vymezeno na 98 % celkového území Západního břehu a pásma Gazy. V
rámci Jeruzaléma se měly pod palestinskou správu dostat arabské části a Chrámová hora bez Zdi
nářků, která by zůstala pod správou Izraele. 58
Palestinské organizace tento dokument odsoudily, zejména kvůli otázce práva na návrat
palestinských uprchlíků. Dohoda nabízela možnost návratu opět na palestinská správní území
s kalkulací finanční kompenzace a nepovolovala uprchlíkům právo návrat v jeho plném rozsahu.
S ještě větším odporem se k dohodě vyjádřila izraelská vládní strana v čele s premiérem
Šaronem, který ji nazval největší chybou od dohod z Osla. Dohodu odsoudil i opoziční E. Barak,
opět kvůli bezpečnosti Izraele, která měla být ohrožena především realizací návratu
palestinských uprchlíků. Nazval ji odklonem od nejdůležitějšího tématu, který podle něj
představoval boj s terorismem a tehdejší výstavba bezpečnostní bariéry, oddělující Západní břeh
od Izraele. 59 Jedinou stranou, která projevila zájem jednat o Ženevské dohodě byl tehdejší
americký ministr zahraničí Colin Powell. 60
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2.2.7 Šaronův plán evakuace Gazy a Dohoda o pohybu a přístupu
Od snah vyjádřených v Ženevské dohodě po svolání mírové konference do Annapolis
v Marylandu v roce 2007 se proces mírových jednání mezi oběma národy nacházel v úpadku.
V roce 2003 ve volbách opět zvítězil pravicový Likud v čele s Arielem Šaronem, který obsadil
většinu ministerských křesel a společně s protináboženskou stranu Šinuj, Národní náboženskou
stranou a ultrapravicovou Národní jednotou vytvořil jednu z nejvíce nacionalisticky zaměřených
vlád v dějinách izraelské politiky.61
Přes stagnaci mírotvorných snah učinila tato vláda dva výrazně pozitivní kroky pro
palestinské obyvatelstvo. Pod tlakem, vyvíjeným mezinárodním voláním po obnovení mírových
rozhovorů oznámil premiér Šaron v roce 2004 unilaterální plán izraelského stažení z pásma Gazy
a 4 ilegálních izraelských osad na Západním břehu. 62 Tento plán měl unilaterální charakter,
protože z Šaronova pohledu nebyl na palestinské straně žádný partner pro vyjednávání o míru. 63
Plán se přes nesouhlas a následný rozpad vládní koalice podařilo uskutečnit do srpna roku
2005.64 Přítomnost izraelských vojáků v Gaze a poměrně velký počet židovských osadníků na
území způsoboval permanentní napětí, které bylo pro Izrael dlouhodobým hospodářským,
bezpečnostním i vojenským břemenem. Stažení se z pásma Gazy nebylo vstřícným krokem nýbrž
krokem strategickým a pragmatickým, neboť se tak premiérovi podařilo uklidnit zahraniční státy,
včetně největšího spojence USA. Neměl ale nijak přispět k obnovení jednání o permanentním
statusu s palestinskou stranou. Ačkoliv zůstala Gaza nadále ekonomicky závislou na Izraeli, pro
Palestince toto stažení přesto představovalo jeden z nejpřekvapivějších a nejpozitivnějších
izraelských vládních rozhodnutí v průběhu druhé intifády.
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objevila kritika v průběhu uskutečňování plánu z důvodu jednostranné koordinace a nulové
spolupráce.66
Další významnou událostí bylo přijetí tzv. Dohody o pohybu a přístupu mezi stranami z roku
2005, který měl Palestincům umožnit svobodu pohybu na palestinských samosprávních
územích, který byl omezen v důsledku událostí druhé

intifády. Svoboda pohybu,

charakterizovaná tímto dokumentem ale nebyla nikdy ze strany Izraele naplňována. Izraelská
vláda navíc pokračovala v rozšiřování expanze výstavbami dalších osad na Západním břehu a
vybudováním bezpečnostní bariéry. Od září 2005 se tak osadnická populace na Západním břehu
zvýšila o 12 000, což mimo jiné jasně signalizovalo neochotu Izraele vyjednávat o míru. Tyto
aktivity naopak zcela bezprecedentně podkopávaly vyhlídky na brzký mír, založený na vytvoření
dvou států v blízké budoucnosti. 67

2.2.8 Konference v Annapolis
Po několika letech stagnující situace v rámci mírových jednání byla na 27. listopadu roku
2007 svolána mírová konference do Annapolis ve státě Maryland. Konference pod americkým
vedením měla signalizovat širokou mezinárodní podporu pro úsilí mezi oběma stranami
konfliktu, vedoucího k jednání a dohodě o vytvoření palestinského státu a uskutečnění izraelskopalestinského míru. 68 Strany, reprezentované americkým prezidentem Georgem W. Bushem,
tehdejším izraelským premiérem Ehudem Olmertem a palestinským prezidentem Mahmúdem
Abbásem se měly zavázat k jednání o míru, vycházejícího z koncepce Road map for peace,
jejímuž naplňování bylo zabráněno hlavně kvůli vítězství Hamásu ve volbách v roce 2006. 69
Konference se nakonec ukázala být jen setkáním, na které byli pozváni zástupci vlád Blízkého
východu a dalších mezinárodních organizací spíše než jednáním, které by mělo na
blízkovýchodní situaci významnější dopad. Olmert a Abbás se sešli více než šestkrát, aby
66
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formulovali společnou dohodu o konečném řešení. Palestinské a izraelské vyjednávací týmy
uspořádaly řadu setkání ještě před konferencí samotnou, ve snaze navrhnout společný
dokument, který by byl předložen na schůzích v Annapolis, ale nedokázaly se dohodnout na
ničem zásadním. Palestinská strana požadovala vydání společného dokumentu, který by se opět
zabýval budoucími hranicemi, statusem Jeruzaléma a osudem palestinských uprchlíků. Izraelská
strana naopak ve společném prohlášení nechtěla uvádět zásady týkající se otázek konečného
statusu.70 Ke konsenzu se nepodařilo dojít ani v průběhu samotné konference, která byla
zakončena společným usnesením o zahájení nového procesu bilaterálních jednání. Ty probíhaly
až do odstoupení premiéra Olmerta na konci následujícího roku. 71

2.2.9 Mírový proces od roku 2009 po současnost
Po jednání v Annapolis a konci Bushova prezidentského mandátu byl zvolen do
prezidentského úřadu Barack Obama. Ve stejném roce se do čela izraelské politiky opět dostal B.
Netanjahu. Tehdejší vnitropolitická situace uvnitř Izraele byla vyostřená kvůli zradikalizovanému
Hamásu, který ovládal Gazu a prováděl z jejího území násilné útoky proti Izraeli. Na 9. listopadu
2009 byla svolána konference zástupců Kvarteta (USA, Ruska, EU a OSN) do Šarm aš-Šajchu, kde
měly být opětovně potvrzeny snahy o implementaci koncepce Road map mezi Izraelem a
Palestinou.72 Po dalších výpadech ze strany Hamásu, jeho prohlášení o ukončení příměří
s Izraelem a zvýšení raketového ostřelování izraelského území z pásma Gazy zahájil Izrael
vojenskou operaci proti Hamásu na území pásma Gazy. Důsledkem této operace bylo vyvolání
humanitární krize a ztráty na životech civilního obyvatelstva spíše než na obětech z řad
radikálního Hamásu. Po vyhlášení příměří docházelo k menším potyčkám mezi Hamásem a
Izraelem i nadále.73
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Na sklonku roku 2009 se po jednání s americkým prezidentem rozhodl Netanjahu o
pozastavení výstavby židovských osad na dobu 10 měsíců ale již v březnu následujícího roku byla
oznámena výstavba dalších 1600 bytových jednotek v osadnických čtvrtích hlavního města. 74
Radikální Hamás a jeho násilné aktivity vůči Izraeli, boje Hamásu s palestinským Fatahem a
oficiální ukončení pozastavení výstavby židovských osad prakticky znamenaly zmrazení
jakéhokoliv dalšího mírového jednání.
V roce 2011 se proto M. Abbás se obrátil alespoň na půdu OSN s neúspěšnou žádostí o
uznání Palestiny jako suverénního státu. Valné shromáždění nicméně odhlasovalo Palestině
status tzv. nečlenského pozorovatelského státu, díky čemuž měla získat více možností uvnitř
mezinárodních institucí. Na sklonku roku 2012 opět došlo ke zvýšení intenzity bojů ze strany
Hamásu, které se podařilo zastavit až iniciativou egyptského prezidenta Mohammeda Mursího
21. listopadu 2012. Po komplikované vnitropolitické situaci v Izraeli a předčasných volbách, po
kterých sestavovala vládní koalici opět strana Likud, vzešla ze strany USA snaha restartovat
izraelsko-palestinský mírový proces.75 Za velkého přispění tehdejšího ministra zahraničí Johna
Kerryho se dohodla palestinská strana s izraelskou o pozastavení žádosti uznání Palestiny jako
suverénního státu mezinárodními organizacemi a izraelská strana nabídla propuštění 104
palestinských vězňů.76
Během dalších měsíců se na jednáních nebyla schopna ani jedna strana shodnout na
kompromisech konečného řešení. Zatímco Palestinci požadovali vytvoření vlastního státu,
propojení Západního břehu a pásma Gazy a umožnění práva na návrat palestinským uprchlíkům
do Izraele, B. Netanjahu svému kabinetu sdělil, že právo na návrat palestinských uprchlíků
nebude přítomno v žádné dohodě o konečném řešení a že nehodlá ustoupit ani v dělitelnosti
Jeruzaléma mezi oba národy.77
V roce 2016 vzešla iniciativa pro obnovení jednání z Francie. 3. června v Paříži se strany
shodly na řešení vytvoření dvou států, jako jediného způsobu, jak dosáhnout trvalého míru. Na
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konferenci byly debatovány pokračující násilné aktivity a pokračující osídlovací činnost, jako dvě
hlavní překážky k obnovení mírotvorného procesu, společného konsenzu nebylo nicméně opět
dosaženo.78 Se stejným výsledkem se setkala i druhá mírová konference v Paříži v lednu roku
2017.79
3. Hlavní překážky v procesu mírových jednání
Pochopení klíčových historických událostí nejen v rámci samotného izraelskopalestinského konfliktu, ale i událostí, které mu předcházely, je kritickým bodem ve snaze
analyzovat průběh mírového procesu mezi oběma národy. Ze zmíněných událostí vyplývá nejen
měnící se intenzita snahy o nastolení míru, ale také samotné nároky a požadavky, které byly a
stále jsou nedílnou součástí dialogu mezi stranami na jednotlivých jednáních a které zároveň
představují největší překážky v dosažení míru. Důležité je v této souvislosti pochopit motivace a
východiska stran v průběhu jednání. Na jedné straně stojí izraelská politika a její vlády. Na druhé
straně stojí umírněnější palestinská OOP a Fatah s dalšími frakcemi a radikální hnutí Hamás a
Islámský džihád, které se sice mezinárodních mírových konferencí neúčastnily, ale velice
významně svými aktivitami ovlivňovaly požadavky izraelské strany a samotný průběh a intenzitu
mírotvorného procesu.
Z analýzy mírových jednání a vznášených požadavků se největšími překážkami v nastolení
míru jeví čtyři základní témata. O těch bude pojednáno v následující části práce společně se
snahou o analýzu proměn přístupů stran konfliktu ke každému tématu v průběhu mírových
jednání. Těmito tématy jsou Západní břeh Jordánu a židovské osady, podoba návratu
palestinských uprchlíků, status města Jeruzaléma a legitimita suverénního státu Palestina.
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3.1 Západní břeh a židovské osady
Nejproblematičtějším tématem, týkajícím se území, které by při konečném urovnání
mělo připadnout palestinskému státu, byla v průběhu jednání izraelská přítomnost na Západním
břehu a vládní politika výstavby židovských osad. Definitivní územní urovnání by totiž znamenalo
stažení všech izraelských jednotek a vyklizení osad, společně s židovskými enklávami
v palestinských městech.
Osidlovací politika byla plně zahájena v roce 1967 po Šestidenní válce na územích, jež
byly oficiálně přiděleny palestinskému národu 29. listopadu 1947. Osidlování a privilegování
židovských obyvatel okupující stranou mělo za důsledek velké napětí ve společnosti, násilí
z palestinské a izraelské strany, dvě intifády – ozbrojená dlouhotrvající povstání Palestinců proti
Izraeli, a opakované znemožňování jednání o míru. Již 22. listopadu 1967 rezoluce Rady
bezpečnosti OSN č. 242, která byla součástí všech dosavadních mírových jednání, explicitně
vyzývala k opuštění okupovaných území v první části rezoluce:
„Rada bezpečnosti
vyjadřujíc své pokračující znepokojení s vážnou situací na Blízkém východě, kladouc důraz
na nepřístupnost nabývání území válkou a na nutnost usilovat o spravedlivý a trvalý mír, v němž
bude moci každý stát v oblasti žít v bezpečí, zdůrazňujíc ještě více, že všechny členské státy ve
svém souhlasu s Chartou OSN na sebe vzaly závazek jednat v souladu s článkem 2 Charty,
1. prohlašujeme, že naplňování principů Charty vyžaduje dosažení spravedlivého a trvalého
míru na Blízkém východě, který bude zahrnovat aplikaci následujících principů:

a) stažení izraelských ozbrojených sil z území okupovaných v předešlém konfliktu;
b) ukončení všech nároků a ozbrojených akcí a respektování a uznání svobody, územní
celistvosti a politické nezávislosti všech států v této oblasti, práva na život jejich obyvatel uvnitř
bezpečných a uznávaných hranic, bez hrozeb a užívání síly.“ 80
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Rezoluce zmiňuje požadavek opuštění okupovaných území izraelskými jednotkami a zároveň
uznává právo Izraele na existenci. Izraelské vlády ale rezoluci ignorovaly, a naopak pokračovaly
v osidlování území a ve výstavbě židovských osad v následujících desetiletích. Dnes žije na
okupovaných územích na 2 miliony Palestinců a přibližně 500 000 židovských obyvatel v
rozlehlých osadách.81 Zabrání tisíců akrů půdy hlavně na Západním břehu se ze strany Izraele v
rámci vládních osidlovacích programů dělo za pomoci legálních byrokratických mechanismů,
které s půdou operovaly jako se státní půdou. Vláda k zabírání půdy obvykle uváděla tři důvody:
požadování půdy pro vojenské potřeby, prohlášení půdy opuštěným majetkem a vyvlastnění
pozemků pro potřeby veřejnosti.82 Izrael také umožnil židovským občanům, aby si pozemky
zakoupili na volném trhu za účelem založení nových osad. Využíváním těchto metod má dnes
Izrael strategickou a mocenskou kontrolu nad polovinou území Západního břehu s výjimkou
Východního Jeruzaléma.

3.1.1 Přístupy stran v průběhu mírových jednání
V průběhu mírových jednání měla být nezávislost palestinské samosprávy, vycházející
zejména z norských dohod a Road map for peace posílena postupným předáním pravomocí tak,
aby později umožnila vznik samostatného státu, rozkládajícího se též na území Západního břehu.
Po uznání OOP jako legitimního vyjednávajícího partnera ze strany Izraele z důvodu obavy z
možného nárůstu moci jiných radikálních hnutí, se OOP na jednáních snažila dlouhodobě
prosazovat požadavek zastavení budování osad a postupné předání území pod plnou
palestinskou samosprávu a přístup k tomuto požadavku v průběhu mírových jednání neměnila.
Palestinská strana konzistentně argumentuje nepřijatelností okupace a kontroly Izraele jako
vládnoucí moci nad územím, které nepatří pod jeho formální svrchovanost a nepřijatelností
vyvíjení aktivit Izraele na území, které okupační charakter výrazně prohlubují. V této souvislosti
argumentačně odkazuje na Ženevskou a Haagskou konvenci, ze kterých vyplývá, že okupující
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strana nesmí přesouvat civilní obyvatelstvo na okupované území, 83 na kterém současně nesmí
provádět dlouhodobé či trvalé změny, které jsou v neprospěch místního obyvatelstva.

Opak konzistentnosti přístupu, který bude zdůvodněn níže, představuje v průběhu
mírového procesu izraelská strana. O tématech předávání území a zastavení výstavby se začalo
plnohodnotně vyjednávat v Oslu za levicové vlády J. Rabina, která byla k jednání o budoucnosti
Západního břehu nakloněna mnohem více než předchozí radikálně pravicová vláda J. Šamira.
Výsledkem jednání byla dohoda o založení palestinské samosprávy v Gaze a Jerichu a dohoda o
postupném stahování se Izraelců z okupovaných území.84 Druhá dohoda z Osla z roku 1995
následně vymezila tři zóny na území Západního břehu se třemi úrovněmi palestinské
samosprávy. Obě dohody z Osla jsou v historii mírového jednání a ústupků ze strany izraelské
politiky snad nejvýznamnějším milníkem. Proces budování židovských osad ale ani za této
levicové vlády nebyl plně zastaven. S výsledky dohod z Osla výhradně nesouhlasila opoziční
pravice izraelské politiky, neboť odmítala jakékoliv stahování ze Západního břehu z důvodu
teritoriálního oslabení a opět z obavy z nárůstu moci radikálních hnutí Hamás a Islámský džihád.
I hnutí Hamás a Islámský džihád se, stejně jako opoziční pravice, postavila k výsledkům jednání
odmítavě, protože jakékoliv vyjednávání o míru striktně dlouhodobě neuznávala.
V důsledku eskalace násilných aktivit radikálních hnutí a atentátu na Rabina, jehož smrt
byla důsledkem právě dohod z Osla, se do čela politiky dostal taktéž levicově orientovaný Š.
Peres, který stejně jako Rabin zastával vstřícný postoj k vyjednávání o území Západního břehu.
Obratem v přístupu k vyjednávání o stahování se ze Západního břehu byl následný nástup
pravicové vlády v čele s B. Netanjahuem v roce 1996, která se k otázce stahování ze Západního
břehu a zastavení osidlovací politiky stavěla odmítavě. Až po nátlaku USA výhružkou o zmrazení
finanční podpory Izraeli, přistoupil Netanjahu na podepsání smlouvy o předání posledního
palestinského města Hebronu na Západním břehu palestinské samosprávě a dokumentu Aide
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Mémoire o stažení z ostatních zemědělských oblastí Západního břehu. 85 Za stejných podmínek
bylo podepsáno i Wye River Memorandum.
Až po nástupu Ehuda Baraka a jeho levicové vlády se mírová jednání opět setkala
s příznivějšími podmínkami. E. Barak byl k vyjednání permanentního statusu mnohem více
nakloněn než Netanjahu, i když se za jeho vlády a jednání v Camp Davidu a Tabě nedokázaly
strany shodnout na společném postupu. Od roku 2001 a nástupu výrazně nacionalisticky
pravicově orientované vlády A. Šarona, středové vlády E. Olmerta v roce 2006 a pravicové vlády
B. Netajahua v roce 2008 se nepodařilo dohodnout výraznější změny a osadnické aktivity
pokračovaly i nadále.
Z výše uvedené analýzy přístupu izraelské politiky v průběhu mírového procesu je tedy
patrné, že se přístupy jednotlivých izraelských vlád v ochotě vyjednávat o kompromisech,
týkajících se Západního břehu a osudu osad, odvíjely téměř bez výjimky od závislosti na
levicovou nebo pravicovou politickou orientaci jednotlivých vlád. Zatímco pravicové vlády
zastávaly výrazně tvrdší přístup k této problematice společně s neochotou o území vyjednávat,
levicové vlády se ukázaly být k vyjednávání o kompromisech vůči Palestincům podstatně
nakloněnější. Důkazem tohoto tvrzení je fakt, že to bylo právě za působení levicových vlád, kdy
se v průběhu více méně neúspěšných jednání podařilo dohodnout nejvýraznější ústupky, včetně
založení samotné palestinské samosprávy. Jedinou výraznou a překvapivou událostí, která by se
zdála být výjimkou v přístupu pravicových vlád, bylo rozhodnutí premiéra A. Šarona o stažení
z pásma Gazy. Navenek bylo toto rozhodnutí komunikováno jako vstřícný krok vůči Palestincům,
faktem ale zůstává, že se jednalo o rozhodnutí pragmatické, které neplynulo z úmyslu oživit
mírová jednání a pokračovat v dialogu o osudu území Západního břehu a židovských osad.
Pásmo Gazy pro Izrael dlouhodobě představovalo velké bezpečnostní, vojenské i hospodářské
břemeno, kterého se izraelská vláda stažením se z jeho území zbavila.86

Je též patrné pozorovat, že se podpora pravicových vlád ze strany izraelského elektorátu
velice výrazně odvíjí od bezpečnostní situace v zemi. Konkrétně od eskalace násilí mezi
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izraelskou a palestinskou stranou, a to již před zahájením mírového procesu ale i v jeho
průběhu, kde bylo největším původcem násilí hnutí Hamás. Pravicové strany narozdíl od
levicových stran v izraelské politice často pro elektorát představují programově mnohem silnější
a stabilnější názorové pozice, společně s výše charakteristickým, spíše neochotným postojem
k ústupkům vůči Palestincům.87 Takový postoj se z pohledu izraelského elektorátu při eskalaci
násilí setkává s podporou.

Izrael i nadále odmítá stažení z území a argumentuje primárně bezpečnostní hrozbou. Tyto
úvahy nejsou po zkušenosti stažení z pásma Gazy v roce 2005 a následném ovládnutí tohoto
území radikálním hnutím Hamás nikterak neoprávněné. Obavy z ovládnutí území radikálním
hnutím stejně jako v případě Gazy navíc plynou i z faktu, že hnutí Hamás nikdy neodstoupilo od
závazku k destrukci židovského státu ve své ustanovující chartě.88 Pro izraelskou stranu je tedy
velice problematické realisticky předpokládat, že by se v případě rozhodnutí o demontování
židovských osad a přesunu židovských obyvatel z okupovaného území podařilo zajistit mír v
předpokládaném teoretickém negativním slova smyslu – tedy stav, který by ukončil násilí mezi
oběma stranami.
Další motivy pro setrvání Izraele na okupovaném území, kterými ovšem Izrael navenek
neargumentuje, jsou dle mého názoru čistě strategické a ekonomické. Strategicky mocenský
motiv představuje tzv. Droblesův plán výstavby osad z roku 1978, který byl vypracován za
účelem co možná nejefektivnějšího obsazení území Judska a Samaří tak, aby počtem židovského
obyvatelstva převýšil obyvatelstvo palestinské a zajistil tak v budoucnosti připojení
nárokovaného území k izraelskému státu.89 Strategicky ekonomický záměr obsazení území je
motivován skutečností, že se na území Západního břehu nachází jeden z největších vodních
ekonomických zdrojů pro stát a zemědělsky úrodné údolí řeky Jordán. Důkazem tohoto motivu
jsou strategické vládní plány výstaveb osad, jako tzv. Allonův plán z roku 1969 a Dvacetiletý plán
z roku 1975, jež se při osidlování soustředily výhradně na ekonomickou stránku věci, neboť cílily
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přesunutí židovských osadníků na území kolem povodí tak, aby se podařilo veškeré zemědělské
zdroje a průmyslové zdroje v oblasti soustředit pod vládu Izraele. Důsledkem těchto plánů je
postavení Západního břehu do pozice ekonomické závislosti na Izraeli. 90
Z výše uvedených argumentů plyne, že by demontování osad a přesunutí obyvatelstva do
země znamenalo možnou bezpečnostní hrozbu a jistý strategicky mocenský a strategicky
ekonomický nevýhodný politický krok. Tyto motivy je vedle pravicové a levicové vládní orientace
nutno brát v potaz, pokud zkoumáme celkový přístup izraelské politiky k otázce Západního
břehu v průběhu mírových jednání.

Z mezinárodního lidskoprávního hlediska porušuje Izrael okupací a výstavbou osad hned
několik bodů. Porušuje ochranu lidských práv, jak je definována ve Všeobecné deklaraci lidských
práv, vypracované ve dvou mezinárodních úmluvách z roku 1966. Jedná se o Mezinárodní pakt o
občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních
právech. Samotný Izrael ratifikoval oba dokumenty. Výbory OSN, které dohlížejí na výklad práva
a které sledují jeho dodržování, jednoznačně uvedly, že se tyto závazky vztahují na všechny
osoby signatářských států bez ohledu na svrchovanost a několikrát na tyto náležitosti
upozorňovaly i Izrael v souvislosti se Západním břehem.91 Jedná se jmenovitě o porušování
práva na sebeurčení, práva na rovnost, vlastnické právo, právo týkající se standardních životních
podmínek a právo na svobodu pohybu.
V rámci všech zmíněných faktů aktuální vývoj nenasvědčuje tomu, že by se měla situace
v brzké době zlepšit. Pravděpodobnější je naopak pokračování nebo dokonce prohlubování
politické, ekonomické a humanitární krize v pásmu Gazy. Pro palestinskou stranu je výstavba a
stálá izraelská přítomnost na území klíčovým problémem. V roce 2015 Mahmúd Abbás prohlásil,
že s Izraelem nebude jednat o míru, dokud židovský stát nezastaví výstavbu sídel v oblastech,
které si Palestinci nárokují na svůj budoucí stav. Izrael si podle něj musí vybrat mezi mírem a
pokračováním osadnické politiky.92 Výrazně pravicově orientovaný B. Netanjahu se zase před
volbami v dubnu 2019 nechal slyšet, že v případě opětovného zvolení do čela země začne
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rozšiřovat svrchovanost židovského státu na okupovaném Západním břehu a že anektuje osady,
které se na tomto území nacházejí. 93 Premiérský post B. Netanjahu ve volbách v roce 2019
obhájil.

3.2 Návrat palestinských uprchlíků

Problém palestinských uprchlíků se ukázal v průběhu mírových jednání neméně
důležitým tématem jako výstavba židovských osad, silně rezonujícím při rozhovorech
o podmínkách míru. Masová emigrace palestinských obyvatel do jiných zemí má své počátky v
řadě událostí bezprostředně v poválečných letech, kdy docházelo ke střetům a plenění
radikálních nacionalistických a dalších extremistických židovských skupin a odvetným útokům ze
strany palestinského obyvatelstva, v jejichž důsledku ze země uteklo až několik set tisíc
Palestinců. Podle I. Pappého, B. Morrise a dalších historiků se v roce 1948 jednalo o
systematickou izraelskou politiku se záměrem vyhnání palestinského obyvatelstva z území
židovského státu v rámci tzv. Plánu Dalet – série ozbrojených intervencí do palestinských
vesnic.94Interpretace záměru plánu Dalet se nicméně rozcházejí. Na jedné straně historici
uvádějí, že byl záměr plánu čistě defenzivní, zatímco jiní tvrdí, že se jednalo o plánovanou
strategii etnické čistky.95
V důsledku vyhlášení státu Izrael v roce 1948 a první arabsko-izraelské války to byl podle
oficiálních údajů v okolních zemích v roce 1950 téměř jeden milion palestinských uprchlíků. 96
Z tohoto důvodu byla ve stejném roce založena organizace UNRWA – United Nations Relief and
Works Agency, která se dodnes snaží zlepšovat podmínky pro život palestinských uprchlíků. 97
Palestinskými uprchlíky jsou označovány osoby, které byly odsunuti ze svých domovů v Palestině
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v roce 1948 z nichž jich bylo mnoho registrováno jako uprchlíci společně se svými potomky ve
zmíněné organizaci.
První arabsko-izraelská válka uprchlickou vlnou výrazně proměnila demografické
rozložení obyvatelstva na území bývalého mandátu. Židovské obyvatelstvo začalo populačně
převyšovat obyvatelstvo arabské, kterého zbylo na území v důsledku masové migrace pouze
něco málo přes sto tisíc. Palestinským uprchlíkům bylo odňato právo na návrat do země a
znemožněno získání státního občanství v okolních státech s výjimkou Jordánska. K dalším vlnám
migrace docházelo i v dalších desetiletích druhé poloviny 20. století v důsledku válečných
konfliktů a zabírání půdy na okupovaných územích po roce 1967. 98 Obyvatelé, kteří uprchli ze
Západního břehu a pásma Gazy byli považováni za odsunuté osoby jejichž uprchlický status byl
projednáván v rámci konference v Oslu. K roku 1996 podle UNRWA čítali oficiálně registrovaní
palestinští uprchlíci přibližně 3,5 milionu. 99

3.3.1 Přístupy stran v průběhu mírových jednání
Problematika palestinských uprchlíků a jejich návratu byla nedílnou součástí mírových
jednání, počínaje zahájením celého procesu konferencí v Madridu, pokračujíc v rámci prvních i
druhých rozhovorů v Oslu, až po jednání v Camp Davidu, Tabě, Bejrútu, Annapolis aj., společně
s iniciativami, jako byla Ženevská dohoda a Ayalon-Nusseibehova iniciativa. Z průběhu mírového
jednání lze opět vysledovat, že to bylo spíše za levicových vlád, kdy se o problematice
palestinských uprchlíků jednalo podstatně ochotněji než za pravicových vlád. Přístup
pravicových vlád lze demonstrovat na postoji tehdejšího i nynějšího izraelského premiéra B.
Netanjahua, který se po jednání, zprostředkovaném americkým ministrem zahraničí J. Kerrym,
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vyjádřil ke svému kabinetu, že právo na návrat palestinských uprchlíků nebude přítomno v
žádné dohodě o ustavení dvou států.100

Palestinský a izraelský přístup k problematice palestinských uprchlíků a jejich práva na
návrat se dlouhodobě výrazně odlišuje. Palestinci tvrdí, že to byli sionisté, kteří násilně vyhnali
palestinské obyvatelstvo v roce 1948 a trvají na uplatnění práva na návrat palestinských
uprchlíků v jeho plném rozsahu, který je definován v Rezoluci č. 194 Valného shromáždění
OSN.101 Podle této rezoluce by mělo být uplatněno právo na návrat do jejich původních domovů,
anebo právo na kompenzaci za ztrátu majetku, pokud se ten který jednotlivec rozhodne jinak.
Dále palestinská strana požaduje, aby Izrael přijal úplnou, a tedy i morální zodpovědnost za
způsobení palestinské uprchlické krize a za nespravedlnost, která byla na palestinském
obyvatelstvu vyhnáním spáchána. Motiv násilného vyhnání je pro palestinskou stranu obzvlášť
důležitým aspektem celého problému, neboť k vyhánění palestinského obyvatelstva docházelo
již před vyhlášením státu Izrael a také v důsledku izraelské osidlovací politiky.

V kontrastu k palestinským tvrzením stojí izraelský přístup, který argumentuje tím, že to
byli Palestinci samotní, kdo způsobili uprchlickou krizi palestinských obyvatel, protože odmítli
akceptovat vznik státu Izrael v roce 1948 a vyhlásili mu válku. Návrat palestinských uprchlíků vidí
Izrael jako existenční hrozbu ve smyslu oslabení židovského charakteru státu a jeho
životaschopnosti, pokud by mělo být uplatněno právo na návrat v plném rozsahu. 102 K možnému
přijetí odpovědnosti za způsobení palestinské krize byl nicméně Izrael v průběhu mírových
jednání ochoten přistoupit, avšak pouze v praktické rovině zodpovědnosti, a nikoliv v rovině
morální zodpovědnosti. Stejně tak v průběhu mírového procesu přistoupil na jednání o
kompenzacích palestinským obyvatelům za ztrátu majetku, pokud Palestinci přistoupí na
omezení počtu navrátivších se obyvatel, a to pouze na území budoucího palestinského státu. Ani
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v jednom z obou projednávaných předmětů nebylo v průběhu mírového procesu dosaženo
shody.

Jak již bylo zmíněno, uplatnění práva na návrat z pohledu palestinského diskurzu, tedy
návratu všech palestinských uprchlíků, kteří si společně se svými potomky přejí návrat do svých
domovů, by pro židovský stát z izraelského pohledu mohl znamenat demografickou a
bezpečnostní hrozbu. Dle sčítání lidu z roku 2018 má Izrael celkem 8,842 milionu obyvatel, z
čehož 74,5 % tvoří Židé a 20,9 % Palestinci. 103 Právem na návrat by židovský stát mohl přijít o
status majoritně židovského státu. Je však důležité zmínit, že není zcela jasné, kolik uprchlíků by
se pro návrat do země rozhodlo. Na druhé straně by masový návrat palestinských uprchlíků na
území palestinské samosprávy nebo později samostatného státu mohl taktéž znamenat
vytvoření velkého tlaku na palestinskou ekonomiku a způsobit tak destabilizaci pro samotné
Palestince.
Stejně jako v případě židovských osad, ani v této problematice v současnosti neexistuje
výraznější podnět, který by aspiroval na vyřešení problému. Situace se pro palestinské uprchlíky
naopak zhoršuje, neboť jak ze strany premiéra B. Netanjahua, tak ze strany izraelského spojence
USA nepřichází snaha o vyřešení palestinské uprchlické krize. V roce 2018 USA rozhodly o
ukončení finančních příspěvků organizaci UNRWA, čímž se příjem příspěvků na fungování této
organizace snížil o jednu třetinu. Vzniklý propad v příjmu se pokusily nahradit arabské státy,
Kanada a Evropská Unie, organizace se nicméně stále potýká s velkou finanční tísní při provozu
palestinských škol, zdravotní a sociální péče a provozu dodávek potravin do pásma Gazy, které
se nacházejí v humanitární krizi aj. služeb. 104
Snahou aktuální vládní pravicové politiky Izraele a USA je změna statusu palestinského
uprchlíka, jak jej definuje UNRWA. Podle nich by se na potomky uprchlíků z roku 1948, kteří
získali státní občanství v ostatních zemích a plně se tak dle jejich názoru ve společnosti
etablovali, neměla finanční pomoc UNRWA vztahovat. Požadují nahradit činnost UNRWA
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Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a redefinovat uprchlický status dle
definice tohoto úřadu. Tím by o status palestinského uprchlíka přišla většina současných
palestinských uprchlíků včetně jejich potomků, kteří získali státní občanství v jiné zemi, a pozbyli
by tak právo na finanční pomoc, stejně jako právo na návrat.105
Pro Izrael je aktuální přístup Washingtonu z mocenského hlediska velice výhodný, neboť
jím staví Izrael do pozice silného státu, ze které není nucen vyvíjet snahu o vyrovnání mezi
Izraelem a Palestinou v otázce práva návratu a může cíleně udržovat status quo. Palestinská
strana se v tomto ohledu cítí frustrována a odmítá přistoupit na redefinici statusu palestinského
uprchlíka, stejně jako na redefinici toho, kdo by se do země případně vrátit mohl a kdo nikoliv.
Z historie je nicméně známo, že k návratu několika desítek tisíc palestinských uprchlíků mezi 50.
a 90. léty došlo, a to z izraelské iniciativy v rámci programu opětovného slučování rozdělených
rodin.106 V průběhu mírového procesu byl dále povolen návrat významným představitelům OOP.
Z těchto iniciativ a programů reunifikace by mohly v rámci dalšího potenciálního mírového
procesu obě strany těžit. Takovou situaci si lze představit pouze v případě proměny
palestinského přístupu k uplatnění práva na návrat jeho reformulací a proměny přístupu
izraelské strany, která k jednání o problematice palestinských uprchlíků přistupuje velice
neochotně.

3.3 Otázka statusu města Jeruzaléma
Další významný bod v jednání o konečném urovnání a permanentním ustavení
palestinského státu je otázka statusu města Jeruzaléma. Spor o Jeruzalém vychází primárně
z náboženských motivů, neboť je město považováno za kolébku židovství, křesťanství a islámu –
všech tří abrahámovských náboženství, se kterými jsou spjata historická místa náboženského
charakteru, která v Jeruzalémě nacházejí. Samotné Staré město, historické jádro Jeruzaléma, se
dělí na židovskou, křesťanskou a muslimskou část, pro něž se vyhlášením státu Izrael v roce 1948
charakteristický náboženský status quo vzájemné tolerance obyvatelstva všech tří náboženství
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proměnil v jedno z nejvýznamnějších palestinsko-izraelských ohnisek sporu. Návrh OSN z roku
1947 na internacionalizaci města byl po vyhlášení státu Izraelem a Jordánskem ignorován,
přičemž v roce 1950 Kneset jednostranně prohlásil Jeruzalém hlavním městem Izraele a z Tel
Avivu do něj postupně přesunul významné izraelské státní instituce. 107
Jeruzaléma a jeho statusu se výrazně dotýkají obě výše zmíněné překážky osadnictví a
palestinských uprchlíků. Po roce 1967 a zahájení osidlovací politiky byla přilehlá území
Jeruzaléma anektována Izraelem a osadnická politika začala být implementována i v samotném
Východním Jeruzalémě. Při sčítání lidu bezprostředně po Šestidenní válce, byl přítomnému
palestinskému obyvatelstvu ve svých domovech ve Východním Jeruzalémě přisouzen status
trvalého pobytu v Izraeli – právní postavení přiznávané cizincům, kteří chtějí v Izraeli bydlet.
Obyvatelstvu, které přítomno nebylo, bylo odňato právo vrátit se do svého domova. 108
V roce 1980 bylo celé město prohlášeno za jednotné a nedělitelné hlavní město Izraele podle
tzv. Základního zákona, který má charakter ústavního zákonu.109

3.3.1 Přístupy stran v průběhu mírových jednání
Důležitost města Jeruzaléma pro oba národy spočívá především v jeho náboženské
hodnotě, která město staví do pozice silného emocionálního předmětu sporu. V průběhu
mírového procesu bylo o jeho statusu jednáno mnohokrát a v konceptu dvoustátního řešení
konfliktu se měla jeho východní část stát hlavním městem palestinského státu.
V rámci druhé dohody z Osla, která rozdělila území Západního břehu na tři úrovně
palestinské samosprávy, byl Východní Jeruzalém součástí třetí úrovně sporného území, která
nepředávala palestinské straně ani bezpečnostní ani civilní kontrolu nad územím a o jeho
statusu se mělo jednat později. Východního Jeruzaléma se přes veškeré požadavky nedotklo ani
přeskupování území do tří úrovní samosprávy, obsaženého v Memorandu z Wye River, které
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navazovalo na dohody z Osla. O statusu Východního Jeruzaléma se podařilo fakticky vyjednávat
až v roce 2000 díky nátlaku Spojených států na Izrael – teprve za této situace lze pozorovat snad
jedinou změnu přístupu v izraelské politice k vyjednávání o osudu města. Na jednání v Camp
Davidu to bylo historicky poprvé, kdy byla ze strany Izraele levicovým premiérem E. Barakem
projevena ochota rozdělit Jeruzalém, podle izraelského Základního zákona nedělitelné hlavní
město Izraele, na jednotlivé čtvrti pod palestinskou a pod izraelskou suverenitu a samotnou
Chrámovou horu rozdělit podle příslušnosti k náboženství.
Na události, která bezprostředně navazovala na vyjádřenou ochotu ke kompromisu, je
možné ukázat širší problematiku emocionálního spojení obyvatel k městu a problém o
ústupcích, týkajících se města vůbec vyjednávat, natož případně odstoupit od nárokování si jeho
částí. Odpovědí opozice na návrh E. Baraka byl průvod předsedy pravicového Likudu a tisícovky
policistů na Chrámovou horu s prohlášením, že Izrael za žádných okolností nedopustí její dělení.
Toto bylo považováno Palestinci za extrémní provokaci, která vedle mnoha dalších událostí 90.
let vyvrcholila v tzv. druhou intifádu. 110 Ústupky ohledně Jeruzaléma a jeho možného dělení se
setkávají

s nesouhlasem

židovského

obyvatelstva,

které

by

rozdělení

s největší

pravděpodobností odmítlo akceptovat. Ze stejného důvodu ve svém přístupu na nárok na část
Jeruzaléma nemůže ustupovat ani palestinská strana. Za této patové situace navíc neustále
dochází ke stále většímu osidlování Východního Jeruzaléma a jeho poměrně širokého okolí
židovským obyvatelstvem. To fakticky oddaluje, ne-li znemožňuje jakékoliv vyhlídky na rozdělení
města mezi dva státy a prohlášení Východního Jeruzaléma hlavním městem budoucího
palestinského státu a Západního Jeruzaléma za hlavní město izraelského státu.

Vedle výše zmíněného tyto vyhlídky v současnosti podkopalo i uznání Jeruzaléma výlučně
hlavním městem Izraele ze strany USA a utvrzení tohoto prohlášení následným přesunutím
amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Toto rozhodnutí se setkalo s velkou
mezinárodní kritikou a došlo v jeho důsledku k ještě většímu zhoršení bezpečnostní situace na
území, nárůstu palestinských protestů a násilných střetů. Drtivá většina ostatních zemí, mimo
USA, Ruska a České republiky, odmítá legálnost izraelské vlády ve Východním Jeruzalémě de
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facto i de jure, a neuznává sjednocený Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Izraelskou vládu v
Západním Jeruzalémě uznává většina zemí jen de facto.111 Z politických a náboženských důvodů
neuznává legalitu izraelské suverenity nad Jeruzalémem ani OSN, která argumentuje porušením
mezinárodního práva zakazujícího násilné připojení cizího území v důsledku válečného
konfliktu.112

3.4 Suverenita státu Palestina
Suverenita samostatného státu Palestina a otázka jeho legitimity je pro rozuzlení celého
konfliktu v závěru překážkou vůbec největší. Vytvoření samostatného státu Palestina je
podmíněno nejen vyřešením problémů, které jsou zmíněny výše – Západním břehem a
židovskými osadami, otázkou palestinských uprchlíků a podobou jejich návratu, společně
s otázkou statusu města Jeruzaléma jako hlavního města dvou národů, ale i dalšími aspekty,
včetně motivů mocenského, strategického a teritoriálního rozložení na Blízkém Východě.
Palestinský stát byl unilaterálně vyhlášen 15. listopadu 1988 palestinskou národní radou
na schůzi v Alžíru tzv. Deklarací nezávislosti. 113 Při založení palestinského státu, vyhlášeného na
základě rezoluce Rady bezpečnosti č. 181 z roku 1947, byla otevřeně vyjádřena ochota jednat
s Izraelem o uznání izraelského státu ze strany OOP a uznání Palestinského státu ze strany
Izraele. Nezávislost Palestinského státu tehdy uznalo více než 50 zemí. Po Arafatově projevu na
Valném shromáždění OSN téhož roku byla palestinskou stranou přijata rezoluce č. 242 a č. 338,
která otevřeně deklarovala uznání existence státu Izrael. Arafat následně vyzval Izrael
k vyjednávání o palestinském problému, čímž si naklonil i do té doby zdrženlivé Spojené státy.
Po Rabinově a Arafatově podepsání Deklarace principů přechodné samosprávy v roce
1993 na základě jednání v Oslu byla založena bilaterálně uznávaná palestinská samospráva
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v Gaze a Jerichu.114 Tato událost odstartovala proces postupných kroků, jejichž implementace
měla vést k vytvoření suverénního palestinského státu. Přechodnou dohodou z druhé norské
konference z roku 1995 byla palestinská samospráva rozšířena na území Západního břehu a
rozdělena na tři zóny podle úrovně samosprávy. Šest palestinských měst s největší koncentrací
palestinského obyvatelstva se dostalo pod palestinskou civilní i bezpečnostní samosprávu. 115
Později samospráva získala i většinu území posledního největšího palestinského města na
základě Hebronského protokolu a mírné rozšíření území přeskupováním úrovní samosprávy na
základě Wye River Memoranda z roku 1998.116
Díky dohodám z Osla došlo v roce 1996 k uspořádání prvních palestinských
parlamentních a prezidentských voleb na Západním břehu a v pásmu Gazy. Na základně sice
neúspěšného vyjednávání o třífázovém řešení konfliktu v rámci tzv. Road map for peace v roce
2003, došlo ke zřízení palestinské premiérské pozice, implementování řady reforem, týkajících
se palestinských bezpečnostních složek a v neposlední řadě k sepsání palestinské ústavy.117
Poslední, pro palestinskou samosprávu fakticky pozitivní událostí, bylo stažení izraelských
vojenských jednotek z pásma Gazy v roce 2005, které nicméně obsadilo hnutí Hamás.
Po výše vyjednaných pozitivních krocích se v rámci mírového procesu nepodařilo
pokračovat v implementaci dalších kroků, které by alespoň zdánlivě vedly k ustavení
samostatného státu. Mírový proces kvůli násilí ze strany palestinských extremistů, odvetných
útoků z izraelské strany, tvrdé pravicové politice izraelských vlád, aktuálnímu přístupu USA ke
konfliktu a dalším faktorům naopak zcela stagnoval a vytvoření palestinského státu se za
současné situace zdá být v nedohlednu.
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3.4.1 Změna přístupu stran a podoby míru

Přístup palestinské strany k vytvoření palestinského nezávislého státu je dodnes
neměnný. Palestinská strana a její čelní představitelé jsou přesvědčeni, že má palestinský národ
právo na sebeurčení a právo na vytvoření samostatného státu, stejně jako měl v roce 1948
Izrael. Veškeré vyjednávání bylo, přes pochybnosti a rozkoly uvnitř palestinské politiky,
v průběhu mírového procesu z palestinské strany směřováno k přechodu od samosprávy
k nezávislosti. Palestinská samospráva měla být jakousi čekající vládou, která se měla postupem
času připravit na převzetí moci po podepsání konečné mírové dohody. To pro palestinskou
stranu znamenalo nejen vložení nadějí do největšího zprostředkovatele mírových jednání
Washingtonu, ale i do dobré vůle, z pohledu Palestinců, historického utlačovatele palestinského
národa Izraele. Izrael se měl za této situace vyrovnat s existencí palestinské samosprávy,
umožnit jí vládnout autonomně a později nezávisle.
Na počátku 90. let přes veškerý skepticismus existoval optimismus a víra v úspěšná
mírová jednání. 118 Vidina samostatného státu se nicméně v průběhu mírového procesu a
událostí které jej doprovázely začala vytrácet. Přes veškeré neúspěchy mírový proces ale přece
jen vedl alespoň k některým, charakterem státotvorným institucím palestinské politické
administrativy, které jsem zmínila v předešlé kapitole, a díky kterým je možné palestinskou
samosprávu považovat od roku 2012 za technicky existující stát.
V roce 2012 Palestina získala status nečlenského pozorovatelského státu OSN, o kterém
hlasovalo Valné shromáždění na žádost M. Abbáse. 136 zemí se vyslovilo pro uznání a 9 zemí se
vyslovilo pro nepřiznání tohoto statusu. Izrael se k usnesení Valného shromáždění, stejně jako
USA nebo Kanada, postavil odmítavě.119 Pokud bychom vzali v potaz, že pro uznání hlasovalo 70
% všech států a že by svrchovanost státu závisela na uznání státnosti jinými státy, bylo by možné
palestinský stát v tomto důsledku, stejně jako např. Kosovo, považovat z mezinárodního
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hlediska za nezávislý stát. Nečlenský pozorovatelský stát při OSN je obecně považován za
svrchovanou entitu, tedy entitu, která má právo vykonávat neomezeně moc na svém území.
Podle nejrozšířenějších definičních vlastností států, které zmiňuje G. Jellinek ve své publikaci
General Theory of the State z roku 1990, by Palestina definiční požadavky taktéž téměř
splňovala. Podle Jellinka stát existuje, pokud je obyvatelstvo na určitém území organizováno pod
autoritativním orgánem veřejné moci.120 V Palestině se ale dlouhodobě jednotný autoritativní
orgán veřejné moci nenachází, palestinská politika je rozdělená mezi tábory OOP a Hamásu,
které se po více než desetiletí nachází ve vzájemném konfliktu. Stejně tak ztrácí legitimitu
v očích palestinského obyvatelstva samotný orgán palestinské samosprávy, která je obviňována
z přílišné bezpečnostní kooperace s Izraelem na místo primárního hájení palestinských zájmů. 121
Dalším kritériem, které by měl stát z hlediska mezinárodního práva splňovat, je schopnost
výkonu účinné teritoriální kontroly nad územím státu, což se v případě státu Palestina taktéž
neděje, neboť většinu palestinského území kontroluje Izrael.122 Faktická nezávislost dosavadního
státu Palestina je tedy předmětem sporu nejen v přístupu mezi Palestinci a Izraelci, ale i
v mnoha mezinárodních interpretacích.
Předmětem sporu je v této věci i legitimita samotného mírového procesu, který měl od
dohod z Osla představovat cestu k vyhlášení palestinské nezávislosti. N. Chomsky a I. Pappé
tvrdí, že byla mírová jednání od počátku ve věci vyhlášení palestinského státu odsouzena
k zániku, protože se nejednalo o rozhovory dvou nezávislých stran, týkajících se sporných
územních hranic. Pappé také tvrdí, že Izrael nikdy, bez ohledu na levicovou nebo pravicovou
orientaci, nepředpokládal konečný vznik státu, což dokládá faktem neustálého osidlování území,
které se od vyhlášení palestinské samosprávy do současnosti nezastavilo. 123
Ze všech výše zmíněných překážek je možné předpokládat, že Izrael nemá zájem na
vytvoření nezávislého státu Palestina a že je pro něj případně ustavený mír výhodný v podobě
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míru urovnáním. Pozitivní mír vyřešením by byl reálně nastolen pouze tehdy, pokud by židovský
stát přistoupil na ústupky a kompromisy vůči Palestincům a jejich potřebám, čímž by ale ztratil
více, než získal. To je v palestinsko-izraelském sporu z izraelské perspektivy nikoliv neoprávněně
klíčové. Spíše než o přesvědčení, že má židovské obyvatelstvo historický nárok na území, které si
nárokuje, se z jeho pohledu jedná o mocenskou hru, ve které Izrael do současnosti zcela jistě
vítězí.
Vyhlášením státu Palestina by se Izrael musel stáhnout z okupovaných území, což by pro
něj znamenalo velké teritoriální oslabení a odstoupení od fakticky úspěšné hry nulového součtu.
Musel by demontovat židovské osady a židovské obyvatelstvo přesunout do vlastního státu, což
by znamenalo velkou bezpečnostní hrozbu, vezmeme-li v potaz, že by se tento krok mohl velice
pravděpodobně setkat s odporem židovského obyvatelstva. Je těžko představitelné, že by za
poměrně výhodného aktuálního postavení stát riskoval propuknutí bojů mezi vlastními
obyvateli. Stažením se z území by dále Izrael přišel o významné ekonomické zdroje a umožněním
návratu palestinských uprchlíků, byť jen na území nově vzniknuvšího státu, by riskoval převážení
palestinského obyvatelstva nad izraelským a jeho možnou radikalizaci – to vše v těsné blízkosti
vlastního státu. Vyřešení konfliktu by Izraeli mohlo přinést minimálně úlevu v podobě eliminace
nákladů vynaložených na potlačování opakujících se povstání a chaosu a zajištění vzájemného
uznání. Palestinci sice uznali stát Izrael v dohodách z Osla z roku 1993 a v roce 1998, neuznávají
ale požadovanou legitimitu výlučně židovského státu Izrael, protože by připojení tohoto
adjektiva neodpovídalo demografické skutečnosti a nebralo v potaz stále otevřenou otázku
podoby návratu palestinských uprchlíků.
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Z realistické perspektivy negativních aspektů, které

by v případě přistoupení na vytvoření palestinského státu na Izrael mohly dopadnout, přebývá
nad možnými zisky.
Je nutné si uvědomit, že nekompromisní mocenská, zejména pravicová politika Izraele je
způsobena nejistotou a obavami o svou vlastní bezpečnost, bez ohledu na vojenskou vyspělost
státu, a absencí jakékoliv důvěry ve své teritoriální sousedy. Tyto obavy mohou být
pochopitelným hnacím motorem pro neustálé osidlování a zabírání palestinské půdy, včetně
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snahy o zamezení vzniku palestinského státu. Bezpečnost a moc státu je v tomto případě
nadřazená vědomému odpírání práva na sebeurčení jinému národu a zamezování vzniku jeho
vlastního státu, byť na paradoxně stejných principech, na kterých vznikl Izrael samotný.
Nejdůležitější je pro Izrael schopnost vlastního přežití a z realistického pohledu jsou v takovém
případě ospravedlnitelné jakékoliv činy, které by jinak byly v rozporu s morálkou společnosti. 125
Za této situace též dochází k aktivaci bezpečnostního dilema, které je vyvoláno nejistotou
v podobě představy neustálé hrozby z jedné nebo druhé strany.
Jediným předpokladem pro nastolení pozitivního míru vyřešením konfliktu je uznání
vzájemného práva na existenci, proměna přístupu k požadavkům obou stran a vybudování
důvěry mezi oběma stranami. K tomu je potřeba jednotného a důvěryhodného palestinského
orgánu, který by představoval plnohodnotného palestinského zástupce pro jednání o vzniku
palestinského státu. Z analýzy výše zmíněných přístupů izraelské politiky by k takovému jednání
mohla být příznivější přítomnost levicově orientované vlády, spíše než pravicové vlády. Levicová
politická scéna je nicméně v Izraeli silně fragmentována, izraelská společnost se v posledních
volebních období přiklání k pravicové politice a silný zástupce palestinského lidu se v současné
době v Palestině taktéž nenachází. Palestinský lid je rozdělený mezi dvě vlády radikálního
islamistického hnutí Hamás, kontrolujícího pásmo Gazy, a sekulárního Fatahu, který slabě
kontroluje Západní břeh. Ukončení násilí, usmíření obou stran a vytvoření umírněné národní
palestinské jednoty je klíčovým krokem k hypotetickému státotvornému procesu.
Druhým krokem, následovaným po sjednocení palestinského lidu a ustavení legitimní
autority, musí být přesvědčení izraelských spojenců, zejména pak USA, aby podpořili možnost
vytvoření nezávislého státu.126 Tento předpoklad vychází z mé analýzy mírového procesu, kde se
tlak, vytvářený Spojenými státy na Izrael v průběhu mírového jednání v 90. letech ukázal být
jedním z nejefektivnějších nástrojů pro změnu přístupu Izraele, hlavně co se pravicové politiky
týče. Opětovné postavení USA nebo jiného silného např. arabského státu či koalice arabských
států do role mediátora případných mírových jednání, který by vedl obě strany k budování
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vzájemné důvěry, je z mého pohledu vedle palestinského sjednocení neméně důležitým
aspektem v nastolení pozitivního míru.
Nastolení pozitivního míru vyřešením konfliktu je v tomto případě dle mého názoru více
žádoucí než nastolení negativního míru urovnáním konfliktu. V druhém případě by se totiž
jednalo o přetrvávající hegemonii jedné strany nad druhou a znemožnění vytvoření suverénního
palestinského státu. Takový stav by při první příležitosti opět propukl v konflikt. Pokud jsou obě
strany vázány ke stejnému území, které je pro oba národy domovem a zároveň vyjádřením
vlastní identity, a pokud není možná eliminace ani jedné strany, mělo by dojít ke
konstruktivistickému náhledu na problematiku spíše než k náhledu realistickému. V rámci
takového náhledu by pro budování důvěry při dalších mírových jednáních měl být kladen důraz
na uplatnění konceptu analytické empatie, jak jej popisuje C. Pedwell v publikaci Affective
Relations: The Transnational Politics of Empathy, s reálnými dopady na přístupy obou stran. 127
V takové situaci si lze představit kooperativní transformaci konfliktu, jako nepřetržitý proces, ve
kterém jsou rozvíjeny destruktivní vztahy do vztahů, které jsou urovnány nenásilnými
prostředky. Ačkoliv v tomto ohledu směřování k míru vyřešením představuje podstatně složitější
a časově pravděpodobně náročnější proces a závazek, obě strany by byly v takovém případě
realisticky nuceny naplnit své vzájemné základní potřeby a překonat největší zmíněné překážky,
plynoucí z průběhu mírového procesu od 90. let po současnost.128 Rozdíl je v tom, že by se tak
dělo s vybudovanou důvěrou a kooperativně, nikoliv prosazením stanoviska jedné strany na
úkor druhé
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Závěr
Cílem bakalářské práce bylo ze studia historického pozadí mírového procesu a jeho
jednotlivých jednání analyzovat, jaké jsou hlavní překážky v dosažení míru a jaké přístupy
k těmto překážkám obě strany zaujímají. Následně pak určit, zdali se přístupy obou stran
k překážkám v průběhu mírového procesu proměňovaly a pokud ano, pokusit se analyzovat
v závislosti na čem se tak dělo. Z analytického studia mírového procesu vyplývá, že největší
překážky, které brání shodě obou stran a nastolení pozitivní formy míru, představuje spor o
území Západního břehu společně s politikou výstavby židovských osad, otázka podoby návratu
palestinských uprchlíků, status města Jeruzaléma a vytvoření nezávislého státu Palestina.
Všechny tyto překážky představují nejen předměty zájmu obou stran ale i chráněné a posvátné
hodnoty, které vycházejí z náboženského a historického narativu. Zejména proto je u nich těžko
dosažitelného kompromisu. Ze zmíněné analýzy mírového procesu též plyne rozdílná povaha
přístupů obou stran ve vyjednávání. Zatímco se přístup palestinské mezinárodně uznané
reprezentace v průběhu jednání vyznačoval spíše konzistentním setrváváním na požadavcích,
týkajících se všech zmíněných překážek, izraelský přístup k jednotlivým překážkám se
proměňoval primárně v závislosti na pravicovou nebo levicovou orientaci vlády, sekundárně
v závislosti na tlak vytvářený na jeho vládní, spíše pravicovou administrativu.
Neúspěch mírového procesu od 90. let po současnost vychází primárně z asymetrie
vyjednávajících stran, která byla charakterizována státem Izrael a jeho mocenské pozice
silnějšího hráče, který stál v roli poskytovatele (poskytujícího palestinské straně území,
nezávislost, uznání apod.) a kvazistátní Palestinou, vyjednávající z přijímací, podstatně slabší
pozice, která byla omezená na prostředky, a tudíž i na schopnostech budování kompromisů.129
Více než se snažit reflektovat realitu a pokusit se transformovat jednání o budoucím
uspořádání ve výhodnější a udržitelné scénáře pro obě strany, přistupoval Izrael k jednání
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z perspektivy moci a kontroly, čímž postavil palestinskou stranu do nevhodné pozice pro
vyjednávání o míru a fakticky tak přispěl k neúspěchu procesu. Na druhou stranu je možné
tvrdit, že palestinská strana neustále vyvíjeným násilím nedávala izraelské straně na výběr a
svými činnostmi izraelskou stranu v nastavené pozici utvrzovala. Pro úspěšné vyjednání alespoň
částečných ústupků a pro změnu přístupů musel být na izraelskou politiku, vyjma některých
optimističtějších levicových vlád, vytvořený nátlak buď třetí silnou stranou, kterou v 90. letech
unipolárního světa představovaly primárně Spojené státy, anebo samotnými Palestinci, kteří
vytvářeli nátlak vyvoláváním násilí. Zaujmutí mocenské pozice Izraele k jednání, spíše než
interaktivní pozice, která by nastavila cestu k uspokojení vzájemných potřeb, vychází dle mého
názoru primárně z nedůvěry Izraele k Palestincům a z obav o bezpečnost židovského státu.
Na základě tohoto předpokladu je možné pochopit přístup Izraele k vyjednávání o
zmíněných překážkách a zároveň možnou strategii Izraele udržovat status quo po dobu stále
pokračující osidlovací politiky a zabírání půdy, čímž by v budoucnosti zamezil jednání o území,
které by mělo připadnout nově vzniknuvšímu palestinskému nezávislému státu. Taková strategie
je nicméně časově i finančně náročná, je v rozporu s mezinárodním právem a nezamezí
opakovaným násilným střetům mezi oběma stranami a jejich eskalacím. Izrael nemůže
eliminovat palestinskou stranu, stejně jako palestinská strana nedokáže eliminovat stranu
izraelskou. Proto musí dojít ke změně přístupu izraelské mocenské politiky. Taková proměna je
možná pouze v případě zastavení páchání násilí z palestinské strany. Vyřešení konfliktu a
vytvoření samostatného Palestinského státu, spíše než jednoho státu pro oba národy, by mělo
být prioritním zájmem Izraele, protože v opačném případě riskuje ztrátu charakteru primárně
židovského státu nebo odklon od demokratických hodnot, ke kterým se hlásí.
Z důvodu neustálé eskalace násilí by měly mít obě strany zájem na vyřešení konfliktu a
při dalším mírovém jednání, na kterých musí být přítomni legitimní zástupci obou národů, stejně
jako zástupci světových mocností, nejprve vybudovat vzájemnou důvěru a nastavit pravidla
vyjednávání jinak, než tomu bylo při mírových jednání v minulosti. Vybudování důvěry mezi
stranami je klíčový faktor ke stanovení závazku obou stran neprohlubovat násilí, které je
s nastolením míru neslučitelné, a naopak dosáhnout dohody v tématech, týkajících se klíčových
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překážek tak, aby byly naplněny potřeby obou vyjednávajících stran. Taková situace, za které by
si obě strany uvědomily, že jsou vzájemně nejen demograficky propojeny, a že by na bázi
konstruktivistické strategie řešení konfliktů pochopily, z čeho plynou jejich přístupy a požadavky,
by mohla přispět k uvědomění, že mají oba národy společný cíl – ukončení násilí a zajištění
vzájemné bezpečnosti, prosperity a kooperace uvnitř dvou nezávislých států nebo v jednom
společném státu.
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