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Abstrakt
Tato bakalářské práce nahlíží a analyzuje izraelsko-palestinský konflikt optikou teorie
nepoddajného konfliktu Louise Kriesberga (Kriesberg, 1998) a teorií delegitimizace Daniela
Bar-Tala (Bar-Tal, 1998). Práce komparujevzájemnou delegitimizaci a diskurz izraelského
premiéra Benjamina Netanjahua a palestinského prezidenta Mahmouda Abbase pomocí
tématické diskurzivní analýzy.Práce se zabývá konkrétně teorií delegitimizace Nety Oren a
Daniela Bar-Tala(Oren, Bar-Tal,2007), která se skládáz pětidimenzí typologie delegitimizace:
dehumanizace, připisování negativních rysů, vyčleňování, politické nálepkování a
meziskupinové srovnávání. Projevy Benjamina Netanyahua a Mahmouda Abbase jsou
vymezeny na období2015-2018.V roce 1994 došlo k přerušení mírových dohod mezi Izraelem
a Palestinou. Zároveň během tohoto období došlo ke změně charakteru konfliktu, tzv. třetí
intifády, kdese jedná o sérii menších četných konfliktů. Benjamin Netanyahu a Mahmoud
Abbas jako političtí vůdci obou zemí, hrají důležitou roli pro vývoj izraelsko-palestinského
konfliktu. Jejich diskurz a obsah v projevech hraje důležitou roli ve společnosti, neboť udává
její kurs. Oba političtí aktéři se navzájem delegitimizují aospravedlňují vlastní pozici.
Netanyahuve svých projevech vyzdvihujevyspělost Izraele a delegitimizuje Palestince ve
čtyřech kategoriích.Abbas ve svém diskurzu delegitimizuje Izrael ve třech kategoriích
delegitimizace. Netanyahu Palestince vidí jako primitivy a teroristy. Abbas vidí Izraelce jako
okupanty a kolonialisty.
Abstract
This bachelor‘s thesis views and analyzes the Israel-Palestinian conflict through the lens of
Louis Kriesberg’s intractable conflict theory (Kriesberg, 1998) and Daniel Bar-Tal’s theory of
delegitimization (Bar-Tal,1998). This work compares mutual delegitimization and the
discourse of the Israeli prime minister Benjamin Netanyahu and the Palestinian president
Mahmoud Abbas by using a thematic discourse analysis. This work builds specifically on the
theory of delegitimization of Neta Oren and Daniel Bar-Tal (Oren, Bar-Tal, 2007), which
consists of five dimensions of delegitimization: dehumanization, trait characterization,
outcasting, political labels, and group comparison. A sample of speeches of Benjamin
Netanyahu and Mahmoud Abbas from the years from 2015 until 2018 has been analyzed. The
delineation is chosen in this way since in 1994, peace accords between Israel and Palestine
broke down. Also in this period character of conflicts changed to so-called Third intifada,
which consists of series of smaller frequent conflicts. Benjamin Netanyahu and Mahmoud
Abbas as political leaders of both countries play significant roles in the Israel-Palestinian
conflict development. Their discourse and the contents of their speeches played an important
role in society, because it gives it a direction. Both political actors delegitimize and justify
4

their positions. Netanyahu in his speeches emphasizes the development of Israel and
delegitimizes Palestinians in four of the aforementionned categories of typology. Abbas in his
discourses delegitimizes Israel in three categories of delegitimization. Netanyahu sees
Palestinians as primitives and terrorists whereas Abbas sees Israelis as invaders and
colonialists.

Klíčová slova
Izraelsko-palestinský konflikt; nepoddajný konflikt; očerňování identity; diskurzivní analýza;
delegitimizace; dehumanizace; připisování negativních rysů; vyčleňování; politické
nálepkování; meziskupinové srovnávání; Benjamin Netanjahu; Mahmoud Abbas; Izrael;
Palestina; terorismus.
Keywords
Israeli-Palestinian conflict; intractable conflict; identity denigration; discourse analysis;
delegitimization; dehumanization; trait characterization; outcasting; political labels; group
comparison; Benjamin Netanyahu; Mahmoud Abbas; Israel; Palestine; terrorism.
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1. Úvod
Teoretik Normand říká, že izraelsko-palestinský konflikt patří mezi nejvíce nepoddajné
konflikty 20. a 21. století, kdy mezi sebou bojují dva narativy (Normand, 2016, s. 79).
Izraelsko-palestinský konflikt (Kriesberg, 1993; Kriesberg, 1998, s. 332-342; Kriesberg,
2005, s. 65-97) je svojí komplexností a dynamikou složitým a „těžce řešitelným“ konfliktem,
který však není neřešitelný (Kriesberg, 1998, s. 332-333).
Práce nahlíží na izraelsko-palestinský konflikt ze sociálně-psychologické a sociálněkognitivní perspektivy delegitimizace (Bar-Tal, 1990; Rouhana, Bar-Tal, 1998; Bar-Tal,
1998). Vzájemná delegitimizace má za následek, že se obě strany zatvrzují ve svých
stereotypech a předsudcích (Bar-Tal, 1989), a tím je těžké konflikt konsolidovat.
Práce se zabývá fenoménem delegitimizace, která je důležitým sociálně-psychologickým
faktorem, ovlivňujícím izraelsko-palestinský nepoddajný konflikt (Halperin, Sharvit, 2015, s.
3-16; Bar-Tal, 1989). Přední představitel teorie delegitimizace v nepoddajných konfliktech
Daniel Bar-Tal, se zabývá kauzálním vztahem mezi příčinou a konsekvencemi v etnických
konfliktech (Bar-Tal, 1990). Práce je postavená především na teorii delegitimizace autorů
Nety Oren a Daniela Bar-Tala, kteří definují a přicházejí s konceptem delegitimizace.
Zároveň přicházejí s typologií delegitimizace: dehumanizace (Dehumanization), připisování
negativních rysů (Trait characterization), vyčleňování (Outcasting), politické nálepkování
(Political labels) a meziskupinové srovnávání (Group comparison) (Oren, Bar-Tal, 2007; BarTal, Oren, 2012). Na základě toho jsou kategorizována a zkoumána klíčová slova politických
vůdců. Práce je postavená na tématické diskurzivní a interpretativní analýze, kde jsou
v empirické části zkoumány klíčové projevy politických lídrů: Benjamina Netanyahua
ze strany Izraele a Mahmouda Abbase ze strany Palestiny. Práci je vymezena na projevy z let
2015-2018, jelikož v těchto letech došlo k nové vlně konfliktu, tzv. „intifádě dlouhých nožů“,
a zároveň došlo v roce 1994 k přerušení mírových dohod. Co se týče projevů, jedná se
především o projevy v OSN, ale do výzkumu byly zahrnuty i projevy pro televizní stanice
či rozhovory. Projevy jsou selektovány deduktivně tak, aby v nich byla obsažena
delegitimizační rétorika vůči druhé straně. Aby bylo možné komparovat projevy obou
klíčových aktérů, práce vychází z teoretického rámce, který je šablonou ke zkoumání
a analýzu rétorik klíčových politických aktérů.
Jako je každý konflikt řešitelný, tak i nepoddajný konflikt se jednoho dne může změnit
na poddajný, případně dojít k jeho ukončení (Kriesberg, 1998, s. 342).
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Motivací pro výběr tématu delegitimizace a očerňování identity byl fakt, že problém
izraelsko-palestinského konfliktu lze pozorovat i na sociálně-psychologické úrovni. Nedůvěra
jeden v druhého, stereotypy a předsudky, éthos konfliktu a vzájemné očerňování identy
mezi dvěma znesvářenými stranami v každodenním životě brání větší řešitelnosti
či potenciální konsolidaci konfliktu (Adwan, Bar-Tal, Wexler, 2014, s. 13; Bar-Tal, 2000, s.
360-363; Zartman, 2005, s. 47-64). Delegitimizace, která existuje vedle konfliktního éthosu,
vede v nepoddajných konfliktech k menší řešitelnosti. K potenciální řešitelnosti konfliktu je
třeba zreformovat éthos konfliktu na éthos míru (Bar-Tal, 2000, s. 360-363).
Oproti původně schválenému projektu došlo ke změně práce, protože data pro zamýšlenou
analýzu (mírové smlouvy a iniciativy) neobsahovala dostatek informací pro zpracování
původního projektu. Smlouvy byly vágní a mnohdy neobsahovaly hledané proměnné. Cílem
bylo analyzovat proměnné v klíčových mírových smlouvách, komparovat klíčové relevantní
mírové smlouvy a iniciativy a říct, na jaké škále nepoddajnosti se konflikt nachází. Zkoumané
proměnné byly: vznik palestinského státu, hranice, uprchlíci, Jeruzalém, osady. Nicméně
rešerše dat vedla k závěru, že mírové smlouvy a iniciativy neobsahují dostatek detailních
informací (ne všechny proměnné byly obsaženy), se kterými by se mohlo pracovat tak,
aby byla zodpovězena výzkumná otázka, zda se konflikt posouvá k větší či menší řešitelnosti
na kontinuu nepoddajnosti. Z toho důvodu byl výzkum nepoddajnosti izraelsko-palestinského
konfliktu omezen, na pojetí delegitimizace v nepoddajných konfliktech podle teoretika
Daniela Bar-Tala (Bar-Tal, 1990; Bar-Tal, 1998; Bar-Tal, 2000; Bar-Tal, 2012). Zároveň je
důležité dodat, že tento teoretik navazuje na Kriesbergovu teorii nepoddajnosti (Kriesberg,
1993).
K seznámení čtenáře s fenoménem delegitimizace (očerňování), je vytvořen teoretický rámec
a konceptuální rámec delegitimizace, aby se tato teorie mohla implementovat v analytické
části. V té se zabývá relevantními projevy politických vůdců Benjamina Netanyahua
a Mahmouda Abbase, které jsou stěžejní pro zkoumání 5 typů delegitimizace dle Oren a BarTala (Oren, Bar-Tal, 2007).
Teorii delegitimizace je zároveň doplněna o další teoretiky delegitimizace, kteří rozšiřují její
škálu nálepek, které se používají v interpretativní analýze. V kapitole „Diskuze“ je uvedena
tabulka, ve které jsou vypsány delegitimizační nálepky obou politických vůdců podle typů
delegitimizace Oren a Bar-Tala. Následně je vytvořen celkový obraz a vyvozeny patřičné
závěry, tzn., že jsou komparovány typy delegitimizace, které jednotliví vůdci použili,
porovnány podobnosti a rozdíly a vyvozeny patřičné závěry na základě výzkumných otázek.
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Výzkumné otázky této práce zní:
1) Jak přední političtí protagonisté, premiér Benjamin Netanyahu a prezident Mahmoud
Abbas delegitimizují druhou stranu podle teorie delegitimizace Nety Oren a Daniela BarTala? A jaké kategorie delegitimizace vůči druhé straně izraelsko-palestinského konfliktu
používali ve svých politických projevech v období 2015-2018?
2) Jaké jsou podobnosti a rozdíly delegitimizace v diskurzu těchto politických vůdců?
Téma je řešeno tématickou diskurzivní analýzou podle teoretika Fairclougha (Fairclough,
2001), do které je zahrnut jak diskurzivní, tak sociální kontext.
Tato výzkumná práce je vymezena na izraelsko-palestinský konflikt, na zkoumání
delegitimizačního diskurzu podle teorie delegitimizace teoretiků Oren a Bar-Tala (Oren, BarTal, 2007) v projevech Benjamina Netanyahua a Mahmouda Abbase v letech 2015-2018.

Současný stav poznání:
V roce 2018 došlo k přesunu amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Toto
politické rozhodnutí Spojených států amerických uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele
vyvolalo vlnu kritiky jak mezi Palestinci, tak i uvnitř mezinárodního společenství. Otevření
amerického velvyslanectví v Jeruzalémě vyvolalo masové demonstrace Palestinců jak
v Jeruzalémě, tak v Gaze (Netanyahu, 2018).
V květnu 2019 došlo k eskalaci konfliktu u hranic s Gazou mezi Hamásem a izraelskými
bezpečnostními silami, která má na svědomí několik obětí (Aljazeera, 2019).
Delegitimizace v izraelsko-palestinském konfliktu v sociálně-psychologické perspektivě
využívá řadu nálepek, kterými se navzájem obě strany ponižují, aby vlastní pozici vyvýšily.
Deviantní nálepkování k negativním stereotypizacím (stigmatům) dává prostor pro vznik
dalších problémů s tím spojených (Bernburg, 2009, s. 187).
Podle teoretiků Oren a Bar-Tal je analyzována především jejich typologizace delegitimizace:
dehumanizace,

připisování

negativních

rysů,

vyčleňování,

politické

nálepkování

a meziskupinové srovnávání (Oren, Bar-Tal, 2007, s. 113).
Níže jsou nastíněny některé statistiky a průzkumy v rámci delegitimizace izraelskopalestinského konfliktu.
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Problematikou delegitimizace v nepoddajných konfliktech se také zabývají autoři Neta Oren
a Daniel Bar-Tal (Oren, Bar-Tal 2007). Ve svém článku popisují jak taková delegitimizace
mezi Izraelci a Palestinci probíhala. Na počátku 20. století, kdy na základě sionismu
docházelo k masivnímu přestěhování Židů na území dnešní Palestiny, se dívali Židé
na Palestince jako špinavé, primitivní, agresivní, lehce ovlivnitelné bytosti. Postupem času,
kdy se konflikt vyvíjel a nabyl násilnějšího rázu, vnímali obecně arabské etnikum jako vrahy,
krvežíznivou lůzu, vzbouřence, záludné, nedůvěryhodné, zbabělce, násilné, zlomyslné (Oren,
Bar-Tal, 2007, s. 116). Na druhou stranu Palestinci ve stejné době vnímali Židy jako
kolonisty, imperialisty, kteří je chtějí vyhnat z jejich domovů. Další delegitimizační rysy a
označení Židů z pohledu Palestinců byly: zrádnost, zákeřnost, zloději, neloajálnost, agresoři,
lupiči, v některých případech rasisti, nacisti, fašisti a imperialisti (Oren, Bar-Tal, 2007, s.
118). Vzájemná delegitimizace mezi Izraelci a Palestinci prostupovala celou společností.
Delegitimizace se projevila jak ve školních učebnicích, tak v divadelních hrách, projevech
lídrů, médiích, filmech a literárních knihách (Oren, Bar-Tal, 2007, s. 115).
Podle průzkumu z roku 1997 jenom 39 % respondentů vnímalo Palestince jako násilné
(agresivní). Zatímco 42 % vnímalo Palestince jako neupřímné. Avšak ke konci roku 2000
se statistiky změnily opačným směrem a 68 % izraelských židovských respondentů vnímalo
Palestince jako násilné (agresivní) jedince, kdežto 51 % jako neupřímné. Zatímco nejprve
Izraelci vnímali Palestince jako agresivní násilníky porušující morální a sociální pravidla
(připisování negativních rysů), ke konci roku 2000 se jejich stanovisko změnilo k nálepkování
typu teroristé (vyčleňování z morální komunity) (Oren, Bar-Tal, 2007, s. 120).
Statistiky Palestinců vůči izraelským Židům představují poněkud podobný obraz. Volby
z roku 1997, vedené Jeruzalémským mediálním a komunikačním centrem (JMCC) ukázaly,
že 77 % Palestinců vnímalo Izraelce jako násilné (agresivní) a 62 % jako nespravedlivé,
ale inteligentní (71 %). Ke konci roku 2000 94 % Palestinců vnímalo Izraelce jako násilné
(agresivní) a 81 % zase vnímalo Izraelce jako neupřímné (Oren, Bar-Tal, 2007, s. 120).
Ke konci roku 2000 a po eskalaci druhé intifády konflikt nabyl na razanci, intenzitě
a násilnosti. Ze strany Palestinců došlo k navýšení teroristických útoků a Izrael učinil řadu
násilných opatření. To mělo za následek, že obě strany se více delegitimizovaly vyčleňováním
(Oren, Bar-Tal, 2007, s. 120). U Palestinců je také třeba si povšimnout, že 90-98 % populace
vnímá aktivity izraelské armády jako teror, kdežto pouze malá část veřejnosti (13-16 %)
vnímá svoje násilné akty jako teror. Vnímání izraelských Židů vůči Palestincům se změnilo
právě v období eskalace konfliktu. Především to bylo počínaje Arafatovým vedením
Palestinské autonomie (PA), kdy jejich vůdce byl podle izraelské vlády vnímán jako terorista,
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který je iniciátorem a podporovatelem všech teroristických útoků vůči Izraeli. A tyto činy se
pak projevily i v průzkumu veřejného mínění, kdy 67 % izraelských Židů vnímalo Palestince
jako teroristy (Oren, Bar-Tal, 2007, s. 120).
Bakalářská práce nejdříve charakterizuje teorii nepoddajnosti Louise Kriesberga a éthos
konfliktu, který existuje vedle delegitimizace v rámci nepoddajných konfliktů. Dále popisuje
teorii delegitimizace podle teoretiků Oren a Bar-Tala (Oren, Bar-Tal, 2007), která je stěžejním
konceptuálním rámcem pro zkoumání tématické diskurzivní analýzy. Dále jsou v
metodologické části vysvětleny postupy a to, jakým způsobem byla operacionalizována
analytická část a zodpovězeny výzkumné otázky. Dále je stručně nastíněn historický kontext,
který je relevantní pro analýzu a umožňuje interpretovat sociální kontext vypozorovaných
delegitimizačních nálepek. V další části je zkoumán a komparován diskurz relevantních
projevů Netanyahua a Abbase v letech 2015-2018 a uvedena tabulka delegitimizujících
nálepek pro diskuzi, která porovnává podobnosti a rozdíly delegitimizačního diskurzu.
V závěru jsou zodpovězeny výzkumné otázky.
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2. Nepoddajný konflikt a kontinuum nepoddajnosti
Ve svém teoretickém rámci jsem si vybral tyto teorie: teorie nepoddajnosti podle Louise
Kriesberga (Kriesberg, 1993; Kriesberg, 1998, s. 332-342; Kriesberg, 1998, s. 24-25, in BarTal, 1998; Kriesberg, 2005, s. 65-97), teorie „očerňování identity“ I. W. Zartmana (Zartman,
2005, s. 47-64) a teorii delegitimizace Nety Oren a Daniela Bar-Tala (Oren, Bar-Tal, 2007),
jelikož tyto teorie na sebe navazují a vytvářejí můj teoretický rámec.
Očerňování identity podle teoretika I. W. Zartmana je jedním z pěti interních charakteristik
nepoddajného konfliktu (Zartman, 2005, s. 47). Očerňování identity nebo-li delegitimizace je
fenomén,

který

ze

sociálně-psychologické

perspektivy

zkoumá

Daniel

Bar-Tal.

Ten pro zkoumání delegitimizace společně s teoretičkou Netou Oren přichází s termínem
éthos konfliktu (Oren, Bar-Tal, 2006), který hraje důležitou roli pro společenskou konfliktní
orientaci a organizaci společnosti (Oren, Bar-Tal, 2006, s. 313). Tento éthos konfliktu je také
součástí tzv. sociálně-psychologické infrastruktury (Bar-Tal, 2007, s. 1430-1446),
která napomáhá ke konstruování vlastního narativu.
Konstrukce vlastních narativů napomáhají k pokračování a prodlužování konfliktu
v nepoddajných konfliktech, kde vidí znesvářené strany protivníka skrz vlastní prizma (Lazar,
Lazar, 2004, s. 227). Toto prizma je jádrem očerňování identity a delegitimizace, které
navazuje na éthos konfliktu a je jedním ze souboru společenského přesvědčení v rámci
nepoddajného konfliktu (Bar-Tal, 1998, s. 27).
Éthos

konfliktu

přispívá

k prodlužování

a

pokračování

nepoddajného

konfliktu

a delegitimizace je jeho součástí (Bar-Tal, 2013, s. 174-200).

2.1. Charakteristika nepoddajnosti.
K předním teoretikům nepoddajnosti nebo řešitelnosti konfliktu patří Louis Kriesberg. Ten ve
svém článku (Kriesberg, 1998, s.332-342) ve sborníku (Weiner, 1998) tvrdí, že takové
konflikty lze charakterizovat na základě dvou faktorů: „trvalosti“ a „destruktivního
výstupu“(Kriesberg,1998, s. 334). Termín „nepoddajnost“z anglického originálu znamená
„obtížně řešitelné“, ale ne nikdy nekončící(Kriesberg, 1998, s. 332-342). Jedná se tedy o
konflikty, které jsou těžce řešitelné. Ačkoliv dojde k jejich transformaci či řešení, stále hrozí,
že dojde k obnově konfliktu (Kriesberg, 1998, s. 332-333).
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Louis Kriesberg nám vysvětluje, v jakých případech můžeme o konfliktech konstatovat,
že jsou nepoddajné. Všechny konflikty totiž nejsou inherentně vždy nepoddajné. Autor uvádí
vysvětlení na základě třech charakteristik: vztahy mezi nepřáteli, interní charakteristika jedné
nebo více antagonistických stran,rysy externího konfliktu (Kriesberg, 1998, s. 334-336).
Nepoddajné konflikty jsou, co se týče své „trvalosti“ a „násilnosti“,specifickým fenoménem
(Kriesberg, 1998, s. 333).Nepoddajné konflikty jsou převážně konflikty, kde je velká
asymetrie moci. Jedná se o složitý konflikt, co se své komplexnosti a dynamiky týče,
neexistuje jednoduchá rovnice, která by vedla k řešení tohoto konfliktu.Každý konflikt je
svým způsobem výjimečný, kde je potřeba na každý konflikt vzhlížet individuálním
způsobem.Neexistuje absolutní charakteristika nepoddajného konfliktu ani šablona, která by
nám přesně definovala, co je a není nepoddajný konflikt. Každý nepoddajný konflikt je totiž
svým způsobem specifický a originální (Zartman, 2005, s. 47).
Louis Kriesberg říká, že každý konflikt prochází určitou fází, ve které se nachází. Konflikty
mají tendenci: vyvstat (emerging), eskalovat (escalation), deeskalovat (deescalation)
a urovnat se (settling)(Kriesberg, 1998, s. 334).
Kriesberg v článku Intractable Conflicts akcentuje důležitost těchto charakteristik: „vleklost“,
„vnímané jako neřešitelné“(hra s nulovým součtem), „požadující rozsáhlé investice“,
„násilné“ (Kriesberg, 1998, s. 24).
V Bar-Talově článku jsou definovány 4 charakteristiky nepoddajnosti:
Zaprvé, „jsou vleklé“ (Bar-Tal, 1998, s. 24).
Nepoddajné konflikty se zdají být dlouhotrvající, neboť trvají víc jak jednu generaci.
U konfliktů delších než jednu generaci se skrze proces socializace u mladší generace rozvíjí
vnímání druhé strany jako „nenáviděného nepřítele“(Kriesberg,1998, s. 333).
Zadruhé, „jsou vnímané jako neslučitelné“ (Bar-Tal, 1998, s. 24).
Lídři a většina obou znesvářených táborů považují svoje cíle za nekonvergentní. Mají pocit
„strachu“ a „ohrožení“. Předpokládají, že kdyby nepokračovali v boji, druhá strana by je
zničila (Kriesberg,1998, s. 333).

Zatřetí, „strany mají zájem na pokračování konfliktu“ (Bar-Tal, 1998, s. 24).
Signifikantní zainteresované skupiny lidí jsou pro „pokračování konfliktu“. Jejich ideologické
a materialistické zájmy, které prosazují, ovlivňují vládu i válečnou politiku izraelskopalestinského konfliktu (Kriesberg, 1998, s. 333).
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Začtvrté, „nepoddajné konflikty jsou násilné“ (Bar-Tal, 1998, s. 24).
Nepoddajný konflikt je veden takovým směrem, aby měl „destruktivní“ výsledky. Agresivní
počínání na obou stranách vede k vysokému počtu obětí i v řadách civilistů. V rámci těchto
procesů dochází k zvyšování strachu a nenávisti, které podporují snahu o dehumanizaci a tím
se eskaluje konflikt (Kriesberg,1998, s. 333).

Daniel Bar-Tal k těmto čtyřem základním charakteristikám nepoddajnosti konfliktu dodává
následující tři dimenze (Bar-Tal, 1998, s. 24-25).
Zapáté, „jsou vnímané jako hra s nulovým součtem“ (Bar-Tal, 1998, s. 24).
Daniel Bar-Tal říká, že účastníci konfliktu nepředpokládají, že se mezi sebou dohodnou,
neboť prohra jedné strany je vítězství té druhé a naopak(Bar-Tal, 1998, s. 24).

Zašesté, „je totální“ (Bar-Tal, 1998, s. 24).
Do konfliktu jsou zahrnuty i základní, pro společnost nepostradatelné věci jako sebeurčení,
státnost, náboženství, kultura apod. (Bar –Tal, 1998, s. 24-25).

Zasedmé, „je centrální“ (Bar-Tal, 1998, s. 25).
Zde říká, že se v neposlední řadě jedná o konflikt, který zaobírá mnoho témat veřejnosti.
Prostupuje celou společností tak, že se stává bezprostředním relevantním tématem
a prostupuje do politického života lidí (Bar-Tal, 2007, s. 1433).
Louis Kriesberg charakterizuje nepoddajnost konfliktu především na základě perspektivy
aktérů konfliktních stran.Daniel Bar-Tal (Bar-Tal, 1998; Bar-Tal, 2007, s. 1433) nicméně
k základním pilířům nepoddajného konfliktu přináší socio-psychologický aspekt tohoto
konfliktu. V případě charakteristiky Daniela Bar-Tala „jsou vnímané jako hra s nulovým
součtem“jevelice podobná Kriesbergově definici „jsou vnímané jako neslučitelné“,
neboť v obou případech se jedná o podobnou charakteristiku, kdy obě strany nejsou schopny
se dohodnout. Jejich cíle jsou nekompatibilní a proti sobě stojící. V takovém případě je
absence kompromisu překážkou konsolidace mezi znesvářenými stranami (Bar-Tal, 1998, s.
24). Je nutné podotknout, že autor Daniel Bar-Tal namítá, že těchto sedm charakteristik se
týká pouze extrémních případů nepoddajných konfliktů. V případě méně extrémních případů
může být charakteristik méně (Bar-Tal, 1998, s. 25).
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Na základě těchto charakteristik můžeme definovat nepoddajný konflikt jako konflikt, kde je
„silná asymetrie moci“, jedná se o konflikt „etnonacionální ideologie“, kde dochází
ke vznícení „negativních emocí“ „strachu“a „nenávisti“vůči znesvářené straně. Zároveň je to
konflikt v rámci širšího konfliktu, kde jsou zastoupeni jiní političtí aktéři. V případě,
kdy dochází k překrývání v rámci víceúrovňového konfliktu (ideologického, etnického,
třídního, náboženského), jehož úrovně dost často probíhají ve stejnou dobu, což ještě více
komplikuje snahy konfliktkonsolidovat. Zároveň na pokračování konfliktu mohou
„profitovat“ určité zájmové skupiny, „političtí vůdci“, „intelektuálové“nebo „vlastníci
médií“ (Kriesberg,1998, s. 334-336).
Kriesberg primárně rozlišujekonflikty nepoddajné a řešitelné, kde ve svých charakteristikách
rozvádí, že se jedná o komplexnější a složitější fenomén, který nelze jednoduše vyřešit.Každý
konflikt se mění v čase a tím dochází k jeho transformaci (Kriesberg,2005, s. 65).
Northrup přichází se sofistikovanou kategorizací „kontinua nepoddajnosti“ – která říká,
že konflikty

můžeme

seřadit

na

ose

od

nejsnáze

řešitelných

až

po

nejvíce

nepoddajné (Northrup, 1989, s. 63). Každý konflikt je svým způsobem originální a specifický,
liší se ve svém „procesu“, v „čase“a „dynamice“. Autorka zde také zmiňuje pojem
„frakcionalizace“– která říká, že velký konflikt se může skládat z více menších dílčích
konfliktů, které jsou více či méně řešitelné (Northrup,1989, s. 63).
Tato charakteristika „kontinua nepoddajnosti“má za cíl nám pomoci, abychom identifikovali
konflikt jako nepoddajný a zamezili jeho proměně, protože konflikt svým způsobem
„fluktuuje“. Autorka říká, že nepoddajné konflikty musí být nejprve pozastaveny tak,
aby neměly možnost se dále vyvíjet. K tomu je potřeba řada nástrojů, které by napomohly
konflikt konsolidovat (Northrup,1989, s. 119).
Kriesberg (Kriesberg, 2005) zde také klade důraz na čtyři komponenty nepoddajných
konfliktův sociálních konfliktech. A těmi jsou: identita, pojetí/sebepojetí; křivda; cíle;
prostředky (Kriesberg, 2005, s. 69).
Toto Kriesbergovo pojetí nepoddajnosti konfliktu lze dobře navázat na sociálně-kognitivní
pojetí delegitimizace Daniela Bar-Tala. Kriesberg říká, že z hlediska identity je důležité,
jak se obě antagonistické strany vidí, jak se diferencují. Zároveň ztráty na obou stranách
nepoddajného konfliktu mají za následek vznik křivd na obou stranách, které mohou posloužit
jako součást „sociálně-psychologické infrastruktury“(tento pojem vysvětlím v další kapitole)
(Bar-Tal, 2007). Cíle obou znesvářených stran jsou nekompatibilní a nepřípustné, protože se
navzájem poškozují. Prostředky jsou pro konflikt často vynakládány za účelem druhou stranu
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„zničit“. Obě strany věří, že na základě prostředků investovaných do armády a zbraní přinutí
protivníka se vzdát. Avšak po aplikaci této metody dochází k reciprocitě a opětování útoků,
které vedou k nepoddajnosti konfliktu a statutu quo (Kriesberg, 2005, s. 69).
I. William Zartman (Zartman, 2005, s. 47-64) přichází s určitými faktory, které značně
ovlivňují nepoddajnost, aby napomohl pochopit a řešit komplexnost nepoddajnosti konfliktu.
Zartman dělí dimenze nepoddajnosti na „vnitřní“ a „vnější“. Pro můj výzkum je relevantní
nastínit interní charakteristiku, kterou tvoří: časová vleklost, očerňování identity, ziskovost
konfliktu, absence vyspělosti a polarizace řešení (Zartman,2005, s. 47). Delegitimizace jako
koncept je klíčová pro výzkum aspektu nepoddajného konfliktu, kterému se říká očerňování
identity (Zartman,2005, s. 48-49).

2.2. Éthos konfliktu
Daniel Bar-Tal je dalším teoretikem nepoddajného konfliktu, který se specializuje
na sociálně-psychologickou delegitimizaci v etnických konfliktech (Bar-Tal, 1990; Bar-Tal,
1998; Bar-Tal, 2000; Bar-Tal, 2007; Bar-Tal, 2013). Ve svých pracích se mimo jiné zabývá
socio-psychologickými

bariérami(Halperin,

Bar-Tal,

2011)

nebo

psychologickou

dynamikou(Rouhana, Bar-Tal, 1998), které hrají velice důležitou roli při vývoji a dynamice
izraelsko-palestinského konfliktu. Zároveň přichází s termínem sociálně-psychologická
infrastruktura (Bar-Tal, 2007, s. 1435; Bar-Tal, 2010: s. 191), která se skládá z kolektivní
paměti, éthosu konfliktu a kolektivní emoční orientace(Bar-Tal, 2007). Tyto elementy působí
jako kognitivní společenské faktory, které umožňují konstruování vlastního narativu
a prismatu, kterým jednotlivé strany vidí konflikt. Během nepoddajného konfliktu právě tato
sociálně-psychologická infrastruktura může napomáhat k pokračování a prodlužování
konfliktu (Bar-Tal, 2007, s. 1430-1446).
Daniel Bar-Tal pojem „éthos“ definuje jako „narativ přítomnosti“, jako narativ „společné
paměti“ (Bar-Tal, 2007, s. 1438). Éthos podle teoretiků Oren a Bar-Tala částečně
„organizuje“ a „dává orientaci“ společnosti. Společenský éthos dává společnosti určitá
sociální přesvědčení, která konstruují sociální identitu. Společenský éthos je důležitým
faktorem pro společenskou „koordinaci“, „integraci“a její „fungování“ Tento éthos se
nicméně mění v čase podle „nových zkušeností“ (Oren, Bar-Tal, 2006).
V nepoddajných konfliktech „éthos konfliktu“ v rámci společenských přesvědčení kodifikuje
„společnost“ a „společenskou identitu“(Bar-Tal, 2000, s. 360). Tato společenská přesvědčení
se utvářejí pomocí různých negativních vzorců v rámci éthosu konfliktu. „Jazyk“,
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„stereotypy“, „mýty“ apod. ovlivňují společenská přesvědčení a mají vliv na éthos konfliktu
(Bar-Tal, Teichman, 2005; Bar-Tal, 1998, s. 27).
Daniel Bar-Tal charakterizuje osm témat společenského přesvědčení, která jsou relevantní
pro budování éthosu konfliktu v nepoddajných konfliktech (Bar-Tal, 1998, s. 26; Bar-Tal,
2013, s. 174-200).
Zaprvé, „přesvědčení o ospravedlněnosti vlastních cílů“ (Bar-Tal, 1998, s. 26).
Cíle znesvářených stran jsou si navzájem opačné. Každá strana svoje cíle ospravedlňuje a cíle
druhé strany odmítá. Ospravedlňování vlastních cílů tak může napomáhat k eskalaci konfliktu
(Bar-Tal, 1998, s. 26).
Zadruhé, „přesvědčení o bezpečnosti“ (Bar-Tal, 1998, s. 27).
Nepoddajné konflikty jsou, co se intenzity a rozsahu týče, konfliktem, který má dopad
i na život obyčejných lidí. Tím pádem je hlavním zájmem společnosti ochránit vlastní
obyvatele. Toto přesvědčení má psychologický efekt na ochranu obyvatel a činění patřičných
kroků, na mobilizaci společnosti a na vypořádání s krizovou situací tak, aby bylo možno
dosáhnout národních cílů, které by zajistily vítězství nad nepřítelem (Bar-Tal, 1998, s. 27).
Zatřetí, „přesvědčení o delegitimizaci protivníka“ (Bar-Tal, 1998, s. 27).
Delegitimizace je „extrémně negativním připisováním do určité kategorie společnosti, kde se
jim odpírají lidské a morální hodnoty“ (Bar-Tal, 1998, s. 27). Obě strany vidí toho druhého
jako nepřítele, platí zde určitý antagonismus,neboť stojí mimo rámec jejich norem a hodnot.
Delegitimizují se na základě této typologie: dehumanizace, připisování negativních rysů,
vyčleňování, politické nálepkování a meziskupinové srovnávání (Bar-Tal, 1998, s. 27; Oren,
Bar-Tal, 2007, s. 113).
Začtvrté, „přesvědčení o pozitivním kolektivním sebezobrazování“ (Bar-Tal, 1998, s. 28).
Jednotlivé znesvářené strany, které jsou již zastoupeny v nepoddajném konfliktu, potřebují
důvěru své společnosti, aby mohli pokračovat v konfliktu a naplňovat svoje cíle. K tomu,
aby je společnost podporovala, dochází k „ospravedlňování“, „glorifikaci“a „chvále“
vlastních zločinů a násilí páchaných na druhých (Bar-Tal, 1998, s. 28). Především
v nepoddajných konfliktech hraje důležitou roli „etnocentrismus“, který mobilizuje
společnost jako celek, aby delegitimizoval druhou skupinu konfliktu (Bar-Tal, 1990, s. 74).
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Zapáté, „přesvědčení o viktimizaci“ (Bar-Tal, 1998, s. 28).
V nepoddajných konfliktech obě strany vidí samy sebe jako oběť nespravedlnosti. Zatímco
vlastní pozici vidí jako tu „správnou“, vlastní činy ospravedlňují. Protivník je ztělesněním zla,
nespravedlnosti, je tím, kdo začal konflikt (Bar-Tal, 1998, s. 28).
Zašesté, „přesvědčení o patriotismu“ (Bar-Tal, 1998, s. 29).
Jedná se o taková společenská přesvědčení, která sdružují společnost a kde se klade důraz
na „loajalitu“ a „lásku“ vůči svému státu a místu původu (Bar-Tal, 1998, s. 29).
Zasedmé, „přesvědčení o jednotě“ (Bar-Tal, 1998, s. 29).
Pro společnost je důležité, aby zachovávala jednotu pro naplňování vyšších cílů. Interní
konflikty by komplikovaly efektivitu v boji s protivníkem (Bar-Tal, 1998, s. 29).
Zaosmé „přesvědčení o vlastním přání míru“ (Bar-Tal, 1998, s. 29).
Pro naplnění cílů je třeba společnosti a světu předkládat touhu po naplnění míru.
Tyto optimistické naděje slouží pouze jako kamufláž pro pokračování nepoddajného
konfliktu. Proto je toto přesvědčení ryze „utopistické“ (Bar-Tal,1998, s. 29).
„Společenská přesvědčení“ tudíž hrají ústřední roli pro vývoj konfliktu. Společenská
přesvědčení slouží jako podpůrný argument pro pokračování konfliktu. Zároveň tato
přesvědčení

pomáhají

budovat

„animozitu“

a

„nepřátelství“, které

ospravedlňují

delegitimizaci druhých. Tato společenská přesvědčení vedou k budování a posilování
negativních emocí jako strach, nenávist a hněv a tím konflikt „konzervují“ (Rouhana, BarTal, 1998, s. 767).
Dle teoretika Daniela Bar-Tala působí éthos konfliktu jako jeden ze tří elementů „sociálněpsychologické infrastruktury“, jako ideologie, která v konfliktech napomáhá k vyšší
„intenzitě“ a „ospravedlňování násilí“ (Bar-Tal, 2007, s.1435).
Autorka Canetti tvrdí, že éthos konfliktu hraje důležitou roli v rámci nepoddajných konfliktů,
neboť v čase psychologického utrpení a stresu dochází k vyšší míře éthosu konfliktu,
který působí jako systém sebe ospravedlňování a vede k prohlubování konfliktu a násilí
(Canetti,2016, s. 151-166).
Vedle „éthosu konfliktu“ existuje i „éthos míru“, který oproti negativním delegitimizujícím
rysům používá pozitivní legitimizující přesvědčení, která mohou posloužit k řešení
nepoddajného mezietnického konfliktu. Nicméně za přítomnosti éthosu konfliktu je těžké
až nemožné dojít usmíření mezi znesvářenými stranami (Bar-Tal, 2000, s. 360-363).
V případě konsolidace konfliktu je třeba, aby éthos konfliktu byl přetvořen na éthos míru,
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který by za pomoci mírových mechanismů (smír, smírčí řízení, vyjednávání) konflikt
konsolidoval (Bar-Tal, 2000, s. 359).

3. Delegitimizace
Éthos konfliktu v nepoddajných konfliktech přispívá k prodlužování a řešitelnosti izraelskopalestinského konfliktu. V rámci éthosu konfliktu dochází k vzájemné delegitimizaci (Oren in
Sharvit, Halperin, 2016, s. 115). Avšak delegitimizace sama umožňuje páchat násilí
na druhých (Bar-Tal, 1990, s. 78).
Delegitimizace jako sociálně-psychologický fenomén je kategorie stereotypů a předsudků
(Bar-Tal, 1990, s. 66). Stereotypům přiřazujeme určité „vlastnosti“ a „charakteristiky
chování“. V případě předsudků vyjadřujeme „negativní“ a „emoční“ reakcevůči něčemu či
někomu (Bar-Tal, 1989, s. 169). Delegitimizace je tedy stereotypní kategorizování určité
skupiny s „vysoce negativní konotací za účelem zamítnutí jejich lidskosti“ (Oren, Bar-Tal,
2007, s. 112). Vzájemná delegitimizace v izraelsko-palestinském konfliktu hraje důležitou
roli při vývoji a dynamice nepoddajného konfliktu (Rouhana, Bar-Tal, 1998, s. 765). Taková
delegitimizace ospravedlňuje a umožňuje páchání násilností vůči „druhé straně“, které mají za
následek, že se konflikt pohybuje v „začarovaném kruhu“ a je nepoddajný.
Daniel Bar-Tal (Bar-Tal, 1990) ve svém článku popisuje vlastnosti delegitimace, které mají
význačný vliv na dynamiku konfliktu ze sociálně-kognitivního pohledu. Při delegitimaci
dle autora dochází k využívání negativních kategorizací k tomu, aby byla „odmítnuta lidskost
delegitimující skupiny“. Zároveň je k tomu doprovázena negativními emocemi typu
„nenávist, strach, hněv, pohrdání či odpor“. Také tvrdí, že delegitimizovaná skupina má
potenciál stát se „hrozbou“ nebo že takové nálepkování „ospravedlňuje páchání násilnosti
na nich“ (Bar-Tal, 1990, s. 66).
Ačkoliv mohou obě strany vzájemně na jednom geografickém území koexistovat, k vzájemné
socializaci dochází velmi zřídka. Jelikož obě etnika mezi sebou válčí, je zde snaha toho
druhého maximálně očerňovat a zdiskreditovat. V izraelsko-palestinském konfliktu často
dochází k vzájemné delegitimizaci a pozitivnímu sebehodnocení (Oren, Bar-Tal, 2006, s.
301).Vzájemným používáním diskurzu a narativů, pomocí nichž dochází k vzájemné
delegitimizaci protější strany, dochází k sebe ospravedlňování, a to podrývá možnost dojít
konsenzu.
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Autoři Neta Oren a Daniel Bar-Tal udělali typologii delegitimizace: dehumanizace
(Dehumanization), připisování negativních rysů (Trait characterization), vyčleňování
(Outcasting), politické nálepkování (Political labels) a meziskupinové srovnávání (Group
comparison).
Ve své tematické diskurzivní interpretativní analýze použiji tyto typy delegitimizace jako svá
kritéria pro analyzování klíčových projevů izraelského premiéra Benjamina Netanyahua
a palestinského prezidenta Mahmouda Abbase v letech 2015-2018, abych na jejich základě
mohl porovnat diskurz a definovat, jaký typ či jakých typů delegitimizace nejvíce používají,
a kterých nikoliv. Na základě toho provedu kvalitativní výzkum, kde budu zkoumat výčet
nadávek, jejich kategorizaci a jejich závažnost.

3.1. Dehumanizace
Dehumanizace je jedním z 5 typů delegitimizace podle teoretiků Bar-Tala a Oren (Oren, BarTal, 2006; Bar-Tal, 1989, s. 172). Daniel Bar-Tal je předním teoretikem, který se zabývá
problematikou delegitimizace druhých jako sociálně-psychologického fenoménu.
Dehumanizace je negativní kategorizování určité skupiny lidí či etnika. Je to snaha je
dehumanizovat a ponížit do takové míry, že je zpochybněna jejich samotná hodnota.
Často jsou označováni jako podřadná rasa, etnikum. Dochází k označování či přirovnávání
ke zvířatům, hmyzu či nadpřirozeným bytostem. Dehumanizace v nepoddajných konfliktech
podrývá možnost, aby znesvářené strany „společně usedly ke stolu“, spíše konflikt eskaluje
a brání a ztěžuje jeho konsolidaci (Oren, Bar-Tal, 2007;Bar-Tal, 1989; Chigas,2005,s. 125).
Moshman ve své práci popisuje dehumanizaci jako zbavení určité skupiny lidí „statutu
člověka“ (Moshman, 2007). Dost často jsou ti druzí vnímáni jako kolektiv mající vlastní,
odlišnou identitu, kterou považují za „podřadnou“, „nelidskou“ či „lidem nepřátelskou“.
David Moshman ve svém článku popisuje dehumanizaci jako jednu ze čtyř překrývajících se
fází, které v krajním případě mohou vést až ke genocidě. Jako příklad dehumanizace zde
uvádí holocaust Židů, konkrétně v Hitlerově spisu Mein Kampf jsou Židé označováni
jako „červi krmící se na zkažených tělech; paraziti, kterých se musí zbavit; sexuální predátoři
okrádající německé ženy; pavouci pijící lidskou krev nebo mor horší než Černá
smrt“(Moshman, 2007, s. 121).
Nick Haslam je dalším teoretikem, který se zabývá teorií dehumanizace. Tvrdí, že není ještě
integrální teorie, která by přesně definovala koncept dehumanizace. On dehumanizací vidí
jako každodenní sociálně-kognitivní fenomén, který v sociálním životě vytváří struktury a tím
ji formuje. Dehumanizaci vidí jako fenomén, který prostupuje celou společností. To znamená,
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že dehumanizace se projevuje jak mezi určitými skupinami, tak i mezi jednotlivci.
Dehumanizaci vidí nejen v rasové či etnické problematice, ale i v řadě jiných domén:
medicíně, oblastech genderu a pornografie, technologiích apod. (Haslam, 2006).
Haslam právě akcentuje „sociálně-kognitivní základy dehumanizace“ oproti většině teoretiků,
kteří chápou dehumanizaci jako pouhý „motivovaný fenomén“. Ačkoli mnoho teoretiků
zohledňuje sociální faktory jako například politické a náboženské ideologie apod., méně se
podle něj akcentuje význam základů pro dehumanizaci. A právě pochopení základů
dehumanizace by dle něj mohlo pomoci k pochopení a vysvětlení eskalace konfliktů a násilí
(Haslam, 2006, s. 260).
Na Haslamově pohledu je zajímavé, že vidí dehumanizaci ve dvou rovinách:
1) odmítnutí jedinečného lidského atributu – snížení určité skupiny lidí na úroveň zvířat
2) odmítnutí lidské přirozenosti – snížení určité skupiny lidí na objekty a stroje
Haslam na základě této typologizace vytvořil model dehumanizace (Haslam, 2006, s. 257).
V tomto teoretickém modelu jsou znázorněny dva kladné a dva záporné atributy člověka.
Ve své práci se Haslam soustřeďuje především na dehumanizaci tzv. animalistickou
a mechanickou. Nepopírá, že by mohly existovat i jiné formy dehumanizace jako například
dehumanizace nadpřirozených bytostí. V modelu proti sobě leží jedinečnost člověka x
animalistická dehumanizace; přirozenost člověka x mechanická dehumanizace. Atributy
jedinečnosti člověka jsou: civilizovanost, jemnost, morální citlivost, racionalita (logika),
vyspělost. Naproti tomu rysy animalistické dehumanizace jsou: Nedostatek kultivovanosti,
hrubost, nemorálnost (sebeovládání), iracionalita (instinkt), dětinskost. V případě lidské
přirozenosti jsou zde rysy: citová citlivost, mezilidské souznění, kognitivní otevřenost, činné
jednání (individuálnost), hloubka (upřímnost). Naproti tomu u mechanické dehumanizace:
inertnost, chladnost, rigidita, pasivita (zastupitelnost), povrchnost (Haslam, 2006, s. 257).
Dichotomizace umožňuje dehumanizaci a dehumanizace a dichotomizace se navzájem
podporují až do takové míry, že to může ospravedlňovat destrukci protější strany (Moshman,
2007, s. 131). Ve své analýze zhodnotím, zda mi tento model pomůže v mé vědecké činnosti,
případně pro kategorizaci toho, jak se navzájem osočují, jestli jedna strana používá více
animalistickou či mechanickou dehumanizaci. Popřípadě jestli se jedná o odmítnutí lidské
přirozenosti či spíše se dehumanizace projevuje jako odmítnutí jedinečného lidského atributu.
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3.2. Připisování negativních rysů
Připisování negativních rysů je dalším typem delegitimizace v nepoddajném etnonacionálním, etnocentrickém konfliktu (Oren, Bar-Tal, 2007;Bar-Tal, 1989; Rouhana, BarTal, 1998; Bar-Tal, 1990; Bar-Tal, Oren, 2012). V této kategorii se jedná především o rysy,
které jsou v morální společnosti nepřijatelné, dochází k osočování a vyobrazování druhé
strany v tom nejvíce negativním pohledu. Oren a Bar-Tal do této kategorie připisují označení
typu agresoři, idioti a paraziti(Oren, Bar-Tal, 2007,s. 113; Bar-Tal, 1989, s. 173). Nicméně
v mé analýze nepoužiji označení paraziti, jelikož koliduje s kategorizací dehumanizace. BarTal v příspěvku o stereotypech a předsudcích definuje připisování negativních rysů jako
extrémně negativní rysy, které jsou v tamní civilizaci neakceptovatelné (Bar-Tal, Teichman,
2005, s. 68).
Bar-Tal a Teichman popisují, jak se delegitimizace Arabů projevuje v dětských hebrejských
knížkách. (Bar-Tal, Teichman, 2005) A. Cohen udělal průzkum dětských hebrejských knížek,
kde z celkem 520 zanalyzovaných knih 63,5 % neslo znaky připisování negativních rysů
či jiných kategorií delegitimizace (Bar-Tal, Teichman, 2005, s. 191). Takovéto příklady
delegitimizace však najdeme na obou stranách. Nejedná se o fenomén, který by se vyskytoval
jen a pouze na straně Židů. Připisování negativních rysů najdeme nejen v dětských knížkách,
ale i ve školních učebnicích Židů i Palestinců.
Z článku Portayal of the Other in Palestinian and Israel Schoolbooks: A Comparative Study
je patrné, že k delegitimizaci ve školních učebnicích dochází (Adwan, Bar-Tal, Wexler,
2014). Zároveň tím, že málo dochází ke kulturní propojenosti, obě společnosti se setkávají
minimálně a tato vzájemná izolovanost napomáhá ke stereotypům a předsudkům (Bar-Tal,
1989). Místo toho, aby docházelo k vzájemnému poznávání a pochopení, spíše se akcentují
vlastní narativy, které sami sebe vyobrazují jako oběť a druhou stranu jako nepřítele. Sami
sebe zobrazují v tom nejlepším světle, kdežto toho druhéhoprezentují s negativními rysy ve
snaze ho delegitimizovat (Adwan, Bar-Tal, Wexler, 2014, s. 12). Tento typ delegitimizace se
však vyskytuje v izraelských ultraortodoxních nebo v palestinských učebnicích více než
v izraelských státních učebnicích (Adwan, Bar-Tal, Wexler, 2014, s. 1).
Stereotypy a předsudky jsou v našem sociálně-psychologickém životěběžné. Je důležité,
abychom na problém izraelsko-palestinského konfliktu nahlíželi s tím, že obě strany používají
narativy a selektivně vybírají taková fakta, která se jim v tu chvíli hodí (Adwan, Bar-Tal,
Wexler, 2014, s. 13).
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Eugen Schoenfeld se ve svém článku „Obrazy Boha a člověka“ zabývá tezí Feuerbachovou,
který tvrdí, že náboženství ničí člověka. Ve svém článku tuto tezi na základě
dotazníkůvyvrací. V závěru přichází s tvrzením, že vlastnosti Boha a člověka nemusí být
nutně diametrálně odlišné, naopak pozitivní vlastnosti Boha a člověka se navzájem doplňují.
Pro můj výzkum mi poslouží tabulka pozitivních a negativních rysů, které popisují inherentní
vlastnosti Boha a člověka. Za negativní rysy relevantní pro moji analýzu považuji: násilný,
nespolupracující, nerozvážní, netolerantní, sobecký, slabý, zaostalý, nevěrný, neupřímný,
nevzdělaný, nemilosrdný (Schoenfeld, 1987, s. 229).
Další článek How pervasive is the negativity bias in judgments based on character appraisal?
se zabývá zaujatostí negativními rysy. Vychází z tvrzení, že si všímáme víc negativního
připisování rysů a negativních charakteristik člověka, než těch pozitivních. Máme tendenci
o jedinci vyvozovat závěry z jeho nemorálního chování, aniž bychom dobře znali kontext.
V závěru autoři dochází k zjištění, že ve většině případů převládají zaujaté negativní úsudky,
zaujatost ale není všudypřítomná a hodnocení člověka nemusí být nutně neměnné.
Identifikování dobrých a špatných rysů pochází od známých filozofů jako například Aristotela
nebo Tomáše Akvinského. Virtú (ctnost)a kladné atributy těchto a dalších myslitelů měly
posloužit k vytvoření bipolárních dimenzí, na jejichž základě se měli tázat respondentů
(Lupfer, Weeks, Dupuis, 2000, s. 1355-1356). V tomto článku bylyakcentovány rysy:
upřímný x neupřímný, odvážný x zbabělý, pilný x líný, věrný x nevěrný, soucitný x bezcitný,
přátelský x nepřátelský, poslušný zákonů x nedodržující zákony, otevřený x uzavřený,
pokorný x pyšný (Lupfer, Weeks, Dupuis, 2000, s. 1355-1356).
Jiný článek zabývající se charakteristickými rysy člověka je Moral Character Predominates
in Person Perception and Evaluation, který se zabývá studií a akcentováním relevance
„morálního charakteru“. Autor tvrdí, že „sociální vřelost“ a „morální charakteristika“ definují
člověka na první pohled. V práci dochází k závěru, že o člověku zanechává větší dojem jeho
morální charakteristika spíše než sociální vřelost. (Goodwin, Piazza, Rozin, 2014) Autoři
ve své analýze použili Rosenbergovu studii o 60 pozitivních a negativních rysech,
postavených na dvou dimenzích sociálnosti a vzdělanosti. V grafu jsou znázorněny krajní
křivky: špatně vzdělaný x dobře vzdělaný a špatně sociální x dobře sociální. Pro svůj výzkum
jsem si vybral jen tyto relativní negativní rysy: hloupý, lehkovážný, marnotratný, impulsivní,
nevzdělaný, chladný, bezvýznamný, nepopulární, nespolečenský, nezodpovědný, neobratný,
povrchní(Goodwin, Piazza, Rozin, 2014, s. 150).
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3.3. Vyčleňování
Vyčleňování je dalším typem delegitimizace označující „individua nebo skupinu individuí
za narušitele společenských norem“ (Bar-Tal, 1990; Bar-Tal,1989, s. 172).Zároveň je to jeden
z nejužívanějších nástrojů delegitimizace, které se používají především v nepoddajných
konfliktech (Bar-Tal, 1998, s. 27). Podle teoretiků Daniela Bar-Tala a Nety Oren se jedná o
kategorizaci, kdy se nálepkují negativní rysy typu: vrazi, zloději, psychopati, teroristé nebo
maniaci apod. (Oren, Bar-Tal, 2007, s. 113). Jedná se o označení osob, které nemohou
v rámci společenského systému koexistovat a dost často musí být zavřeni v totálních
institucích (Oren, Bar-Tal, 2012; Bar-Tal, Teichman, 2005, s. 68).
Vyčleňování z morální komunity, jako jeden z pěti typů delegitimizace, je používán
jak na straně Židů, tak Palestinců. Izraelští Židé například připisovali tuto charakteristiku
sympatizantům a členům OOP (Organizace pro osvobození Palestiny), která Palestince
vnímala jako vrahy a teroristy, zatímco Palestinci delegitimizovali sionisty jako rasisty
a teroristy (Bar-Tal,1989, s. 173).
V období eskalace konfliktu a agrese dochází i k zvýšení nedůvěry a strachu
mezi jednotlivými skupinami konfliktu. Respondenti a lidé mají tendenci vnímat druhou
stranu prizmatem vlastní delegitimizace a vlastního utrpení. V takových případech,
kdy vládnou negativní emoce a delegitimizační stereotypy, jednotlivé znesvářené strany
delegitimizují druhou stranu v tom nejnegativnějším duchu. Vlastní násilí a teroristické činy
přitom ospravedlňují. V takových případech může dojít i k tomu, že obě strany budou
ospravedlňovat svoje násilí se záměrem druhou stranu označit za teroristy a narušitele
morálních norem (Oren, Bar-Tal, 2007, s. 121-122).
V článku o „Morálním vyčleňování a ospravedlňování amerického anti-terorismu“ se píše
o „morálním vyčleňování“, které je spojeno s definicí terorismu (Pilecki, 2014). Morální
vyčleňování je součástí sociální psychologie, kdy dochází k partikularizaci určité skupiny
v rámci větší kategorie. Jedná se o druh sociální diskriminace, kdy na základě morálního
diskurzu jedné skupiny dochází k odsouzení druhé skupiny podle: chování, hodnot, rysů apod.
a tím ji snižuje na něco méně hodnotného. Zároveň tím dochází k ospravedlnění předsudků
a diskriminace (Pilecki, 2014, s. 288).
Další definice vyčleňování je vidí v dichotomizaci a vzájemném antagonismu mezi „námi“
a „nimi“. Polarizace probíhá na základě definovaných morálních hodnot. V takovém případě,
kdy se „jejich“ morální hodnoty neshodují s těmi „našimi“ a svým jednáním narušují naše
morální hodnoty, stávají se našimi nepřáteli. A skrz nazírání druhých prizmatem svých
25

morálních hodnot, máme pocit, že nám to dává legitimitu označit je za vyděděnce a narušitele
morálních norem (Lazar, Lazar, 2004, s. 227).
Opotow rozděluje morální vyčleňování společnosti na dva druhy, „silné“a „mírné“ (Opotow,
1990). Mírné morální vyčleňování spočívá v tom, že neprojevujeme zájem ani lítost
nad utrpením a deprivací druhé skupiny. Odmítáme uznat a řešit problémy těch,
co považujeme za „nehodnotné“. Na druhou stranu silné morální vyčleňování spočívá
v narušování lidských práv, politické regresi, náboženské inkvizici, otrokářství a genocidě.
„Ti druzí“ jsou považováni za mor nebo nebezpečí, kdy násilí formou delegitimizace může
dojít až k formám mučení nebo smrti(Opotow, 1990, s. 2).
Opotow ve svém dalším článku říká, že abychom pochopili psychologii morálního
vyčleňování v pluralitní společnosti, je třeba zohlednit tyto oblasti: společenské poznání,
morální vývoj, altruismus a agresi, předsudky, diskriminaci a stigma, poslušnost k autoritám,
spolupráci

a soutěživost,

etnocentrismus, mezilidskou

přitažlivost, spravedlnost

a

obětování(Opotow, 1990, s. 180).
Jak mírné, tak silné morální vyčleňování vychází ze stejných základních charakteristik,
které vnímají „druhé“ jako „psychologicky vzdálené, kteří postrádají konstruktivní morální
povinnosti vůči ostatním, dívají se na ně jako na postradatelné a nehodné, přičemž odmítají
jejich práva, důstojnost a autonomii“ (Opotow, 1990, s. 2).
Staub definuje „morální vyčleňování“ jako „vyčleňování individuí či jiných skupin z vlastní
‚morální skupiny‘“ (Passini, 2009, s. 101). Článek od teoretiků morálního vyčleňování
Opotowa, Gersonové a Woodside možná nabízí řešení konfliktu a dosažení stabilního míru
(Opotow, Gerson, Woodside, 2005). Především se za řešení morálního vyčleňování považuje
morální začleňování. Autoři akcentují důležitost vzdělávání k vzájemné koexistenci a
toleranci v rámci etnocentrického konfliktu. Především se jedná o překování problémů typu:
dehumanizační stereotypy, chronická nedůvěra, nepřátelství, násilí a morální vyčleňování.
K tomu, aby se překonal problém morálního vyčleňování, je důležité, aby obě strany zaujaly
tyto postoje: tolerance, minimální spolupráce, následně je pro morální začlenění potřeba
zvyšující se aplikovatelnost spravedlnosti, rozdělování zdrojů a schopnost obětovat se
pro urychlení vzájemného soužití (Opotow, Gerson, Woodside, 2005, s. 307).
Zároveň se v tomto článku popisují symptomy morálního vyčleňování, které zapříčiňují
opovrhující delegitimizaci znesvářených stran. Těmito symptomy jsou: dvojí standard,
zakrývání násilí, snižování morálních standardů, užívání eufemismů, zaujatá evaluace skupin,
blahosklonnost a ubližování, dehumanizace, strach z kontaminace (aliance s ostatními
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zájmovými skupinami může znamenat vlastní nebezpečí), normalizace a oslavování násilí,
obviňování obětí, deindividualizace, rozptylování zodpovědností, přemisťování zodpovědností
(Opotow, Gerson, Woodside, 2005, s. 307).

3.4. Politické nálepkování
Bernburg rozvádí „Teorii nálepkování“. Říká, že deviantní nálepkování a stigmatizování
(negativní stereotypizace) vychází z určitých příčin a dochází k ní za určitých okolností.
Nicméně deviantní nálepkování nevidí jako pozitivum, neboť tímto negativním nálepkováním
vzniká řada dalších problémů s ním spojených. Neboť deviantní a kriminalizující nálepky
mohou zapříčinit to, že se delegitimizované osoby tak opravdu budou chovat. Zároveň se tato
deviantní či kriminalizující nálepkování mohou stát alibismem pro použití násilí
(Bernburg,2009, s. 187).
Jedním z dalších typů delegitimizace podle teoretika Daniela Bar-Tala je politické
nálepkování (Bar-Tal, 1998; Bar-Tal, 1990). Politické nálepkování znamená kategorizování
určité skupiny lidí, které jsou společností absolutně odmítnuty a kterým je odepřen podíl
na politickém systému. Jsou považovány za narušitele hodnot a norem delegitimující skupiny.
V této delegitimizaci zároveň hrají důležitou roli ideologická příslušnost a kulturní zázemí.
Nálepkování typu nacisti, fašisti, komunisti, sionisti, kolonialisti či imperialisti vystihuje tento
typ nálepkování (Bar-Tal, Oren, 2012,s. 1; Bar-Tal, Oren, 2007, s. 113; Bar-Tal, Teichman,
2005, s. 68). Za typický příklad politického nálepkování můžeme považovat americko-ruský
konflikt, především během studené války, kdy Američané nadávali Rusům do komunistů a
Rusové Američanům do kapitalistů. V této delegitimizaci zahrnujeme jak ideologické, tak
sociální a ekonomické aspekty konfliktu (Bar-Tal,1989, s. 171).
Nálepkování je určité kategorizování skupiny lidí, které je v našem sociálním světěsvým
způsobem přirozené. Nicméně existují deviantní nálepky či kriminalizující nálepky, které jsou
negativní a jsou spojené se stigmatem. Jednotlivci, kteří jsou nálepkovaní, si s sebou
v sociálním životě nesou řadu nevýhod. Zejména pokud je člověk již nějakým způsobem
označen, těžko hledá způsob, jak by se zbavil stigmatu, se kterým se pojí řada negativních
rysů. Mimo ideologické, sociální či ekonomické charakteristiky lze také stigmatizovaného
člověka chápat jako člověka „neschopného“ či „neochotného jednat na základě morálky“.
U takových lidí se předpokládá, že nejsou schopni se podřídit stanoveným normám
a zákonům, a proto jsou to narušitelé veřejného pořádku. Taková delegitimizace staví
delegitimizované osoby či skupiny do situace, kdy je pro ně těžké si získat důvěru, neboť je
na ně nahlíženo jako na kriminálníky (Bernburg, 2009, s.188).
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3.5. Meziskupinové srovnávání
Meziskupinové srovnávání je dalším z typů delegitimizace dle teoretiků Daniela Bar-Tala
a Nety Oren (Oren, Bar-Tal, 2007). Jedná se o typ delegitimizace, která kategorizuje určitou
skupinu společnosti a většinou jsou s ní spojené extrémně negativní charakteristiky. Ve své
podstatě se snaží „druhou skupinu“ delegitimizovat tím, že používá označení typu: Vandalové
či Hunové(Bar-Tal, 1990, s. 2). Každá společnost používá svá specifická označení, která
symbolizují nevraživost, zlo, brutalitu či zkaženost dle jejích kulturních zvyků (Bar-Tal, 1998,
s. 27; Oren, Bar-Tal, 2007, s. 113; Bar-Tal, Teichman, 2005, s. 68-69). Dále autoři Daniel
Bar-Tal a Neta Oren v kontextu nepoddajných konfliktů vidí označení delegitimizace
meziskupinového srovnávání v tom, že se „druhá skupina“ bere jako „nepřítel“.
Avšak z důvodu překrývání a kolidování mezi ostatními kategoriemi jsem si vybral jen tyto
označení: mučitel, násilníci, znesvětitelé, bestie či smrt (Bar-Tal, Oren, 2012, s. 1-2).
Skupiny se konstruují ze sociálně-psychologického pohledu z jednotlivců, kteří sami sebe
definují jako členy oné sociální kategorie, pojí je určité emotivní pouto v rámci této skupiny
a mají určitý konsenzus v rámci tohoto členství (Tajfel, 1979, s. 40).
Sociálními skupinami ve smyslu sociální kategorizace rozumíme identifikaci, na jejímž
základě se dá srovnávat podle „my“ a „oni“. Na základě identifikace lze srovnávat jednotlivé
skupiny na „lepší“ a „horší“. V takovém případě může docházet k vzájemnému srovnávání
a devalvaci druhé skupiny (Tajfel,1979, s. 40-44). Devalvace „druhých“ probíhá na základě
nenávisti, která vzniká diferenciací na „my“ a „oni“. Taková devalvace skupin dost často
probíhá na základě těchto ukazatelů: rasy, náboženství, etnika, národnosti, sociální třídy a
politické příslušnosti. Staub jako příklad devalvace „druhých“ dává příklad Židů, kteří byli
v minulosti devalvováni jako morálně zkažení, kteří dosáhli bohatství na základě podvodu,
neupřímnosti, manipulací na úkor ostatních (Staub, 2005, s. 52).
Baumerister a Butz ve svém článku mluví o instrumentální agresi, která znamená,
že jednotlivé skupiny mezi sebou soutěží o zdroje. V kontextu sociálního života
instrumentální agresi chápe jako něco přirozeného, univerzálního, kdy jednotlivé skupiny
mezi sebou soutěží (Baumeister, Butz, 2005, s. 91).
Násilí konané určitými skupinami je někdy ospravedlňováno na základě vytvoření vlastního
morálního prostředí, kdy v rámci své uzavřené skupiny definují vlastní normy sociálního
systému. Vytvořením vlastní reality se uzavírají do života v rámci své skupiny a odmítají se
řídit nařízeními a zákony vně skupiny (Krohn, Lizotte, Hall, 2009, s. 399).
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Izraelsko-palestinský nepoddajný konflikt můžeme také chápat jako konflikt mezi dvěma
skupinami lidí, kteří bojují o své zdroje. Konflikt nelze jednoduše vyřešit jednoskupinovým
vítězstvím, ale obě strany se musí podílet na jeho řešení. Stejně tak nemůžeme říct, že za vše
může ten silnější, protože znevýhodnil svého slabšího soupeře. Podle autorů obě strany nesou
zodpovědnost za vzniklý konflikt a jeho případné pokračování (Cohen-Chen, Zomeren,
Halperin, 2009, s. 95).

4. Metodologie
Cílem této práce je provést tématickou diskurzivní analýzu dle analýzy relevantních
klíčových projevů politických lídrů Izraele a Palestiny a porovnat, jak se navzájem
delegitimizují a jaké jsou podobnosti a rozdíly vdelegitimizaci diskurzu těchto politických
aktérů. Benjamin Netanyahu a Mahmoud Abbas jako političtí vůdci hrají stěžejní roli
ve vývoji izraelsko-palestinského konfliktu a udávají mu určitý kurs.
Motivem tohoto tématu je skutečnost, že izraelsko-palestinský konflikt je nepoddajný
konflikt, při kterém dochází k delegitimizaci. Éthos konfliktu a vzájemná delegitimizace
jako sociálně-psychologické

jevy

vnepoddajných

konfliktech

jsou

totiž

faktory,

které nepoddajný konflikt zatvrzují a komplikují jeho řešení. Izraelsko-palestinský konflikt je
nekomplikovaným nepoddajným konfliktem, nicméně žádný nepoddajný konflikt není
neřešitelný (Kriesberg, 1998, s. 332-342).
Autorka Lessa (Lessa, 2006) parafrázuje M. Foucaulta ve svém článku, kde definuje diskurz
jako „systém idejí, postojů, jednání, přesvědčení a praktik, kterými tvoří svět skrze svoji
mluvu“ (Lessa, 2006, s. 285). Fairclough říká, že se diskurz skládá ze tří kategorií: z textu
(mluveného či psaného), diskurzivních praktik (procesy vytvářející text a procesy jeho
vstřebávání) a sociálně-kulturních praktik (sociálně-kulturní komunikace) (Fairclough, 1995,
s. 57). Fairclough (Fairclough, 2001) konceptualizuje diskurz z pozice jazyka a moci,
kdy říká, že jazyk slouží jako mocenské vymezování, jednoho vůči druhému. Jazyk působí
jako nástroj pro změnu mocenských struktur v sociálním světě (Fairclough, 2001, s. viii).
Z pozice tématické diskurzivní analýzy je proto důležité studovat diskurz politických lídrů,
kteří se svými narativy snaží měnit mocenskou strukturu tohoto světa. Data jsou
interpretována ve světle diskurzivního a sociálního textu (Fairclough, 1992, s. 3). Tématická
diskurzivní analýza se skládá z vyhledávání vzorců a zkoumání diskurzu, které jsou klíčové
pro metodu analyzování v projevech (Braun, Clarke, 2006, s. 81). Konceptuální základ
diskurzivní analýzy poskytuje konceptualizace pěti kategorií delegitimizace podle Oren a BarTala (dehumanizace, připisování negativních rysů, vyčleňování, politické nálepkování
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a meziskupinové srovnávání). Těchto pět témat je vyhledáváno v projevech (Oren, Bar-Tal,
2007, s. 113).
Korpus textů se skládá z projevů pronesených na půdě OSN, při zasedání Rady bezpečnosti
či na Valném shromáždění OSN. Zároveň se jedná o projevy pronesené v Americkoizraelském výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC) či poskytnuté televizním stanicím
jako například BBC. Do projevů byly také zahrnuty projevy, které oba politici vysílali
pro veřejnost a reagovali na politické události. Z každé strany bylo vybráno cca 12 projevů,
které byly analyzovány podle relevance obsahu jejich delegitimizačního diskurzu. Tyto
projevy byly vybrány, jelikož byly v anglickém jazyce či dostupné s anglickými titulky.
Jazyková bariéra byla důvodem, proč nebylo možné zahrnout projevy v Knessetu
a Palestinské národní radě. Omezení výzkumu práce spočívá v nezahrnutí parlamentních
projevů v jednotlivých parlamentech, které by mohly rozšířit výzkum.
V případě Benjamina Netanyahua se jedná o projevy ryze v anglickém jazyce,
kdežto v případě Mahmouda Abbase se jedná o překlady z arabštiny do angličtiny. Je tedy
možné, že v případě Abbase došlo k špatnému překladu v projevech mimo půdu OSN.
Při výběru těchto projevů práce postupuje deduktivně, když konceptualizuje celkem pět typů
delegitimizace

(dehumanizaci,

připisování

negativních

rysů,

vyčleňování,

politické

nálepkování a meziskupinové srovnávání) teoretiků Daniela Bar-Tala a Nety Oren, jak již
bylo zmíněno. K této hlavní teorii delegitimizace je doplněna řada dalších teorií
delegitimizace (Haslam, 2006; Goodwin, Piazza, Rozin 2014; Schoenfeld 1987; Lupfer,
Weeks, Dupuis 2000), aby se rozšířila konceptualizace těchto kategorií delegitimizace
a mohla být použít v interpretační analytické části výzkumu.
V roce 2014 došlo k přerušení mírového jednání obou zemí. Zároveň došlo ke změně formy
izraelsko-palestinského konfliktu, od té doby se jedná o sérii menších konfliktů, které rychle
vyprchají a zase rychle vyvstanou. Projevy politických aktérů jsou časově omezeny na období
2015-2018.
Data byla analyzována nejprve kódováním na základě pěti zvolených typů delegitimizace
Oren a Bar-Tal (Oren, Bar-Tal 2007, s. 113). Dále byly jednotlivé klíčové výrazy v projevech
obou politických vůdců popsány a komparovány. Následně byly kvalitativně a interpretativně
vyvozeny závěry vůči výzkumným otázkám práce, tzn., že jednotlivé výrazy používané
v delegitimizačním diskurzu byly zasazeny do sociálního a diskurzivního kontextu,
byla porovnána témata těchto výrazů v jednotlivých kategoriích delegitimizace. Po analýze
a komparaci jednotlivých projevů byla v kapitole „Diskuze“ vytvořena tabulka s výrazy
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používanými v delegitimizačním diskurzu, která posloužila jako přehled tématu, který
umožnil vidět problematiku diskurzu politických aktérů v její celistvosti a vyvodit patřičné
závěry.
Výzkumné otázky práce byly zodpovězeny tak, aby kódování textu pomocí pěti kategorií
delegitimizace mohlo zjišťovat, jakých delegitimizačních nálepek v projevech používali.
Poté byly vypsány nálepky do tabulky, která dává celkový obraz delegitimizačního diskurzu
obou politických vůdců, který byl porovnán, a byly vyvozeny patřičné závěry.
Styl psaní byl anglosaský, jako metoda citování byla zvolena norma CSN ISO 690, autor-rok
a nikoliv poznámky pod čarou. Cizí pojmy se práce snažila překládat do češtiny
podle zaběhnuté české terminologie.

5. Izraelsko-palestinský konflikt a pokusy o jeho řešení
Historie dnešního izraelsko-palestinského konfliktu sahá do daleké historie. Nároky na jeho
území a osidlování jsou totiž hlavním tématem sváru mezi Izraelci a Palestinci. V biblickém
kontextu, který navazuje na judaismus, se píše o božím služebníku Abramovi, který byl
povolán z Kaldejského Uru, aby odešel ze své země a šel do země Kenaánu, kterou mu ukázal
sám Bůh (Ge 12:1-5).

Jak Židé, tak Palestinci si dělají nárok na území dnešního Izraele a Palestiny. Judaismus,
křesťanství i islám patří mezi tzv. „abramická náboženství“, neboť za praotce víry všech
těchto náboženství je považován Abraham. Ačkoliv tato monoteistická náboženství vzývají
jednoho Boha, je pro ně problém vzájemně koexistovat. Především zde mám na mysli
mezietnický konflikt mezi Židy a Palestinci na území dnešních států Izraele a Palestiny.
Podle Bible jsou Židé potomky zaslíbeného syna Izáka a Palestinci zase Izmaela, který byl
vyhnán spolu se svou matkou Hagar (Mock, Obeidi, Zeleznikow, 2014, s. 1247).

V této kontextuální části se však budu zabývat novodobější historií, tématy, která jsou
stěžejními body mé analytické části, abych ve své diskuzi čtenáře seznámil s kontextem
v rámci projevů jednotlivých politických lídrů.

V 90. letech 19. století přišli první židovští osadníci na dnešní území Izraele a Palestiny,
aby se navrátili do „domova“ svých praotců (Krupp, 2013, s. 13). Po první světové válce zde
byla otázka repatriace Židů na území dnešního Izraele a Palestiny. Velká Británie vyšla
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židovským sionistům vstříc a pod tzv. Balfourovou deklarací z 2. listopadu 1917 jim
umožnila vytvořit „židovskou národní domovinu“ na území dnešního Izraele a Palestiny
společně s ochranou občanských a náboženských práv (Čejka, 2010, s. 35-36).

Druhá světová válka spojená s Hitlerovou ideologií nenávisti, založená na rasismu a nenávisti
především vůči Židům, měla na Židy zdrcující dopad. Holokaust, nebo-li genocida Židů,
měl za následek cca 6 mil. obětí. Po druhé světové válce byla pro Židy otázka vzniku
židovského státu hlavním tématem židovského společenství. Tuto ideu podporoval především
americký prezident Truman, aby zabránil opakování zvěrstva spáchaného na Židech (Čejka,
2011, s. 31).

Vznik státu Izraele v sobě nese dvojí význam. U Židů je vznik Izraele chápán jako nová
naděje ve smyslu práva žít ve své zemi. Na druhou stranu Palestinci vznik státu Izraele
chápou jako okupaci své země a spojují jej s vypuknutím arabsko-izraelské války (19481949), která měla na Palestince neblahý dopad. Stát Izrael byl vyhlášen 14. května 1948 v Tel
Avivu Benem Gurionem, představitelem prozatímní státní rady (Čejka, 2010, s. 78). Po jeho
vyhlášení stát Izrael uznaly USA, SSSR, Československo a další státy. S jeho vznikem však
nesouhlasily okolní země (Egypt, Jordánsko, Sýrie, Libanon a Irák), které pak na Izrael
zaútočily (Pojar, 2004, s. 54). Výsledkem 1. arabsko-izraelské války však bylo drtivé vítězství
Izraele. Nicméně Palestinci je vnímán jako Nakba (katastrofa), kdy cca 700 tis. palestinských
uprchlíků muselo utéct do okolních arabských států (Shlaim, 2016, s. 57; Čejka, 2010, s. 84).

Důležitým mezníkem 2. arabsko-izraelského konfliktu byla tzv. sinajská válka nebo suezská
krize z roku 1956. Po převratu v Egyptě se do čela dostal prezident Násir, který realizoval
protizápadní a protiizraelskou politiku. Znárodněním suezského průplavu si znepřátelil
Británii a Francii, pro které to byl důležitý obchodní uzel. Navíc odřízl Izrael od okolního
světa tím, že jim zakázal proplouvat tímto průplavem (Čejka, 2010, s. 100). Británie spolu
s Francií a Izraelem rychle obsadily Suezský průplav. Nicméně ekonomický tlak světových
mocností USA a SSSR přinutil VB, FR a Izrael, aby se z území stáhly. Egyptu se nakonec
znárodnění Suezského průplavu zdařilo a jeho prestiž v rámci arabského světa stoupla.
Následně Egypt svoje spojenectví orientoval na východ k SSSR (Schulze, 2012, s. 36).

Šestidenní válka z roku 1967, nebo taky 3. arabsko-izraelská válka, byla dalším důležitým
mezníkem arabsko-izraelských vztahů. Hlavní strany konfliktu tvořily Izrael proti koalici
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Egypta, Jordánska a Sýrie. Rychlý postup izraelských vojenských složek byl důsledkem
drtivého vítězství Izraele. Ten získal řadu strategicky významných území. Golanské výšiny,
Sinajský poloostrov, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy se staly kořistí války. Ačkoliv došlo
ve stejném roce k ukončení války, mír se státem Izraele nebyl podepsán. Naopak animozita
arabských států vůči státu Izraeli narůstala. Žádná ze stran nebyla ochotná přijmout rezoluci
OSN č. 242., která měla vyřešit izraelsko-palestinský (arabský) konflikt (Ježová in Ježová,
Burgrová, 2011, s. 119-120).

Opotřebovací válka hrála nesporně důležitou roli jako 4. válka arabsko-izraelských vztahů.
Byla reakcí na důsledek šestidenní války, kdy Izrael obsadil řadu strategicky významných
oblastí Egypta a Jordánska. Někdy je za začátek tzv. opotřebovací války považován útok
na izraelský torpédoborec „Ejlát“ (Čejka, 2011, s. 120). Na hranicích se vedly boje v podobě
drobnějších a četnějších konfliktů s Izraelem za účelem ho vyčerpat. Válka si v porovnání
se šestidenní válkou vyžádala na obou stranách více obětí. Nakonec válka skončila příměřím
roku 1970 (Krupp, 2013, s. 75-76).

Jomkimpurská válka z roku 1973 byla pro Židy překvapením, neboť Egypt a Sýrie zaútočily
na Izrael během jednoho z největších židovských svátků – Den smíření. Jelikož v době svátku
nefungovala veřejná doprava ani veřejné zpravodajské stanice, mobilizace a komunikace Židů
byly ochromeny. Postupem času se izraelským ozbrojeným složkám podařilo syrské
ozbrojené složky z Golanských výšin vytlačit a situaci na Sinajském poloostrově stabilizovat
(Čejka, 2010, s. 146). Válka skončila podepsáním příměří mezi jednotlivými stranami
konfliktu 22. října 1973. Na podepsání mírové smlouvy a přistoupení k rezoluci OSN č. 338
měl vysokou zásluhu americký poradce pro americkou národní bezpečnost Henry Kissinger
(Čejka, 2010, s. 146-147).

Zelená linie z roku 1949 označuje příměří mezi Izraelem, Zajordánskem a pásmem Gazy.
Tyto hranice byly stanoveny pod dohledem OSN jako hranice příměří. Libanon jako jediná
ze sousedních arabských zemí uznal tyto hranice jako právoplatné, ostatní země svoji
válečnou politiku zdaleka neskončily (Čejka, 2010, s. 82-83; Čejka, 2011, s. 51).

Oslo I byla dohoda, podepsaná 13. září 1993 mezi Izraelem a OOP a znamenala zásadní
posun v izraelsko-palestinském konfliktu (Shlaim, 2016, s. 183). Deklarace principů
přechodné samosprávy (jak se oficiálně nazývá) obsahovala i aspekt vzájemného uznání
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či vznik Palestinské národní samosprávy v Gaze a Jerichu do pěti let. Byla podepsána
ve Washingtonu za přítomnosti Billa Clintona, kde si mimo jiné i symbolicky poprvé podali
ruce Jicchak Rabin a Šimon Peres s Jásirem Arafatem (Čejka, 2010, s. 188-189). Mírová
dohoda však vyvolala i vlnu nespokojenosti mezi extremisty na obou stranách, kdy došlo
k sérii vražd a atentátů (Čejka, 2011, s. 230).

Oslo II bylo pokračováním úspěšné dohody, která byla podepsaná v roce 1995 ve
Washingtonu. Izrael se v dohodě zavázal stáhnout ze všech palestinských měst mimo Hebron,
který byl zatím silně obydlený Židy (ten měl být vyklizen později). Mimo již zmíněné
politické vůdce (Clinton, Rabin, Peres a Arafat) se této události účastnili i mnozí zahraniční
představitelé (král Husajn, prezident Múbarak). Dohoda z Oslo II především rozdělila území
Izraele a Palestiny na zóny A, B a C, přičemž zóny A byly oblasti pod samosprávou
Palestinců, zóny B byly oblasti, kde žili Palestinci, ale vojenskou kontrolu měli Izraelci,
a v neposlední řadě zde byly zóny C, které byly pod civilní i vojenskou správou Izraele
(Krupp, 2013, s. 150-151). Mimo rozdělení do zón tato dohoda měla také vyřešit stěžejní
otázky vodních zdrojů či přístupu do svatých míst (Ježová in Ježová, Burgrová, 2011, s. 122).

Dohoda Oslo II vyvolala vlnu nesouhlasu v podobě demonstrací. Zejména ze strany Izraele,
opoziční strany Likudu vedené Benjaminem Netanyahuem. Vrcholem nesouhlasu s dohodou
Oslo II byla vražda Jicchaka Rabina extremistickým Židem Jigalem Amirem v roce 1995
(Krupp, 2013, s. 152).

První intifáda („probuzení“ či „setřesení“), bylo palestinské povstání, které vypuklo
v roce 1987 na základě dopravní nehody z 8. prosince, kdy izraelské nákladní vozidlo najelo
do auta Palestinců vracejících se do Gazy z práce. Při této autonehodě zemřeli čtyři Palestinci.
Palestinci tento incident vnímali jako pomstu za nedávnou smrt jednoho Izraelce v Gaze.
Tato událost následující den (během pohřbu mrtvých) vyvolala vlnu demonstrací a protestů,
které byly i násilné (Krupp, 2013, s. 130; Čejka, 2011, s. 200). Můžeme říct, že první intifáda
byla reakcí na palestinskou frustraci z akceptace izraelské okupace. Především se jednalo
o izraelská bezpečnostní opatření, která ztěžovala situaci Palestincům. Expanzivní agresivita
židovských osadníků, izraelská kontrola vodních zdrojů a zdlouhavé kontroly na kontrolních
stanovištích (checkpointy) komplikovaly život obyčejných Palestinců (Čejka, 2010, s. 169).
První intifáda se nesla v duchu pobouření nad touto situací a snažila se vyvolat rozruch
i za pomoci násilí jako např. házení kamenů, zápalných lahví a zapalování pneumatik.
Izraelské ozbrojené složky reagovaly ostrými náboji, o život přišlo mnoho Palestinců.
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Jak Izrael, tak Organizaci pro osvobození Palestiny (OOP) sídlící v Bejrútu tato událost
překvapila. Izraelci nicméně z těchto povstání obviňovali Írán, Sýrii a OOP (Schulze, 2012, s.
72). První intifádu ukončila právě již zmiňovaná dohoda Oslo I.

Situaci na území Izraele a Palestiny ztěžoval i fakt, že se na počátku 80. let dostal do čela
vlády extremistický Jicchak Šamir, za jehož působení došlo k řadě problémů. Polarizace
společnosti, ekonomická nestabilita (zapříčiněná válkami s arabskými sousedy) či
nespokojenost Palestinců vyvolávaly ve společnosti napětí (Ježová in Ježová, Burgrová, 2011,
s. 121). Šamir byl mimo jiné i silným podporovatelem budování osad, které nejvíce narostly
za vlády politické strany Likud, počínaje obdobím 1978-1987, kdy meziročně počet osadníků
vzrostl cca na 5960 (Čejka, 2010, s. 169). Podle statistik během první intifády izraelská
ozbrojená armáda a osadníci zabili na 405 Palestinců a 256 Izraelců bylo zabito na základě
teroristických sebevražedných útoků Hamásu (Čejka, 2010, s. 214).

Druhá intifáda (2000-2005) v porovnání s první intifádou v sobě nesla i náboženský kontext.
Proto se jí také říká intifáda al-Aksá. Byla zapříčiněná návštěvou izraelského opozičního
politika Šarona a policejních složek na Chrámové hoře 28. září 2000, kdy chtěl Šaron ukázat
svoje politické stanovisko ohledně sjednoceného Jeruzaléma. To vyvolalo vlnu nepokoje z řad
palestinské reprezentace a především obyčejných obyvatel Palestiny, jejichž situace se
po podepsání dohody Oslo I nezlepšovala (Schulze, 2012, s. 86-87). Nebyl to politický
manifest, jako tomu bylo dříve, ale nesl s sebou víc organizovanou a násilnější podobu
konfliktu. V konfliktu byly zapojeny četné paramilitantní a guerilové ozbrojené složky
podporované mladými frustrovanými jedinci (Krupp, 2013, s. 163-164). Již před vypuknutím
samotné druhé intifády hrozil Jásir Arafat násilnostmi, nicméně není jasné, kdo tyto násilnosti
zinscenoval. Vedle již vzniklých politických organizací (Hamás, Džihád, Arafatova strana,
Tansím, Mučedníci al-Aksá) vznikly i jiné menší ozbrojené skupiny, které se na tomto
konfliktu podílely. Ačkoliv se Arafat pokusil tyto menší ozbrojené skupiny dostat pod svoji
kontrolu, tyto skupiny odmítaly s Izraelem jednat (Krupp, 2013, s. 163-164; Schulze, 2012, s.
86-87). Další faktor, který ovlivnil situaci Palestinců, byla špatná ekonomická situace
a zvyšující se nezaměstnanost (v Gaze až 50 %), nebo také zvyšující se počet osad,
který během mezidobí 1993-2000 rapidně stoupl (dvojnásobně) (Čejka, 2010, s. 214).

Třetí intifáda (knife intifada), je sérií menších útoků na Izraelce. Zde podle jednoho
novinového článku dochází k tzv. spontánním útokům páchaným obyčejnými frustrovanými
lidmi. Tyto útoky jsou namířené proti předchozímu násilí páchanému palestinskými Izraelci
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(Beaumont, 2015). Na druhou stranu Marek Čejka tyto četnější útoky nebere jako další vlnu
intifády. Říká, že se spíše jedná o řadu násilností páchaných tzv. „osamělými vlky“, kteří
reagují na tristní situaci Palestinců (Čejka, 2014).

Hamás (v arabštině má význam Hnutí islámského odporu) je teroristická organizace,
která vznikla v roce 1987 v pásmu Gazy. Skládá se z politického a militantního křídla. Hamás
získal vliv a podporu především v chudém pásmu Gazy, kde v roce 2008 započal konflikt
Hamásu a izraelských ozbrojených složek v Gaze. (Čejka, 2010, s. 173) Ve svém
programovém prohlášení nesouhlasí s existencí Izraele a požaduje vznik islamistického státu
Palestiny (Schulze, 2012, s. 73). V roce 2005 za vlády Ariela Šarona došlo ke stažení všech
8000 izraelských osadníků z pásma Gazy. Nicméně krátce poté se na 12 000 osadníků usadilo
na Západním břehu Jordánu (Shlaim, 2016, s. 303). V roce 2007 vyhrál Hamás volby
do Národního shromáždění a během jeho desetiletého vládnutí se nedá říct, že by se situace
v Gaze zlepšila. Během jeho vlády totiž rekordně stoupla nezaměstnanost a došlo k eskalaci
konfliktu v pásmu Gazy. Především konfrontace s Izraelem za pomoci raket ukázala, že nejvíc
trpí obyčejní civilisté (The Economist, 2017). Rok 2014 byl také rokem konfliktu
mezi Hamásem a izraelskými obrannými silami. V konfliktu, který trval padesát dní, bylo
zabito 2251 Palestinců a 73 Izraelců. Podle izraelského výkladu Izrael reagoval na útoky
z Gazy a pokusy vybudovat na hranicích tunel. Nicméně Úřad vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky zpochybnil počínání izraelských ozbrojených složek vyvarovat se smrti civilistů
(BBC, 2015).

OOP (Organizace pro osvobození Palestiny) založená v roce 1964 je organizace, která
dokázala sjednotit mnoho menších frakcí.Rok po ní vznikla organizace Fatah, která se
skládala z řad palestinských obyvatel. V roce 1968 došlo k jejich sloučení pod OOP,která se
stala hlavní reprezentativní politickou organizací Palestiny. Arabské země a země sovětského
bloku nahlíželyna OOP jako na osvobozeneckou organizaci, kdežto Izrael a západní
státyvnímaly OOP jako radikální a teroristickou organizaci. Za významné předsedy OOP jsou
považováni Jásir Arafat a jeho nástupce, nynější prezident Palestiny Mahmoud Abbas(Čejka,
2010, s. 102-103).

Přemístění americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma v roce 2018 vyvolalo vlnu nevole
nejen mezi Palestinci, ale i ve světě. Podle Palestinců si tím Izrael dělá nárok na Jeruzalém
jako své výhradní hlavní město. Avšak i pro Palestince je Jeruzalém významným městem,
neboť s mešitou al-Aksá je třetím nejposvátnějším místem islámu (ČT24, 2018).
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V květnu 2019 opět došlo k eskalaci konfliktu v pásmu Gazy poté, co Hamás přes své hranice
odpálil více než 400 raket. Izraelský premiér Netanyahu na to reagoval rozkazem Palestince
letecky bombardovat (Aljazeera, 2019).

Pro vývoj izraelsko-palestinského konfliktu hrají důležitou roli tyto otázky: otázka Jeruzaléma
(Albin, 1997), otázka osad (Yiftachel, 1999), otázka hranic (Newman, 2006), otázka
uprchlíků (Said, 2005) a otázka uznání palestinského státu (Morris, 2009).
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6. Komparace projevů klíčových politických aktérů
6.1. Dehumanizace
Projevy dehumanizace tak, jak je v teorii Oren a Bar-Tala (Oren, Bar-Tal, 2007)
charakterizována, zazněly v projevech obou politických aktérů, i když odlišnými způsoby,
jak rozeberu v této podkapitole.
Ze strany Benjamina Netanyahua nejvýraznější projevy dehumanizace vůči Palestincům
vyjadřují vnímání druhé strany jako „primitivní“. V jeho projevech je jasná rétorika, že Izrael
je oproti svým arabským sousedům v pozici vyspělejší, mocnější a tedy i „civilizovanější“
země. To můžeme vidět v několika případech. Například ve svém projevu z roku 2015
Netanyahu na Valném shromáždění OSN (Netanyahu, 2015) nařkl islámské fanatiky z „ničení
antických pokladů civilizace“. V následující větě také obviňuje ty, kteří drželi v rukou
Jeruzalém (a tudíž i Palestince), že „nerespektovali svatá místa a svobodu vyznávání
a praktikování víry pro všechny věřící“ – židy, muslimy a křesťany, a tedy se nechovali
dostatečně „civilizovaně“.
Na druhou stranu Netanyahu vehementně ukazuje vyspělost a civilizovanost Izraele,
který vůči ostatním arabským blízkovýchodním sousedům považuje za „nadřazený“.
Tuto vyspělost demonstruje například vyzdvihováním hodnot Izraele, které se blíží hodnotám
„západním“. Mezi ty zařadil například parlamentní demokracii, nezávislý nejvyšší soud,
a proklamovanou izraelskou toleranci vůči křesťanům, kteří jsou v jiných arabských zemích
perzekuováni (Netanyahu, 2015).
Zatímco toto označování Palestinců za méně „civilizované“ bylo poměrně implicitní,
Netanyahu v rámci tohoto způsobu očerňování identity využívá i expresivnější výrazy.
Ve svém projevu hovoří o tzv. „boji proti barbarství“, v rámci kterého Izrael musí čelit
islámským fanatikům, kteří se snaží stát Izrael zničit. Zatímco Írán a jeho satelitní teroristické
organizace jako ISIS, Hamás a Hizballáh tedy Netanyahu považuje za symbol „barbarství“,
které terorizuje obyvatele tohoto území a vyhání miliony lidí k pobřeží, Izrael je symbolem
civilizovanosti a vývoje, což izraelský premiér dále podtrhuje extenzivním vyjmenováváním
izraelských úspěchů na poli technologií a technologické pomoci po celém světě (Netanyahu,
2015).
Netanyahu ve svém rozhovoru tvrdí, že Hamás (teroristická organizace), který vidí jako
významnou součást palestinského boje za nezávislost, se snaží zlikvidovat Izrael a že jejich
reakce a protesty jsou svědectvím, že žijí ve středověku (Netanyahu, 2018) a jsou
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„necivilizovaní“, implicitně tedy naznačuje, že ze západního pohledu si vlastní stát či lepší
podmínky nezasluhují. Premiér se dále ve svém projevu pyšní kuráží a nebojácností svých
občanů, kteří brání tyto hodnoty svobody a pokroku. A proto nabádá země při Valném
shromáždění OSN, aby podporovaly Izrael, polevily od pokračujícího kritického postoje
vůči Izraeli. Neboť Izrael ztělesňuje hodnoty civilizace a boje proti barbarství, které je
ztělesněno v Hamásu a podobných palestinských teroristických organizacích (Netanyahu,
2015).
Abbas ve svém projevu v OSN roku 2016 říká, že se nikdy nesmíří „s ponižováním
důstojnosti svého lidu“ (Abbas, 2016), tedy sám vnímá izraelské výroky a činy jako snahu
o ponížení a dehumanizaci Palestinců.
Když porovnám diskurz a projevy obou klíčových politických vůdců, je patrné, že více
používá dehumanizaci jako delegitimizující nástroj izraelský premiér vůči Palestincům.
Zatímco Benjamin Netanyahu svou rétoriku dehumanizace používá vůči Palestincům
a ostatním arabským zemím, aby sám sebe ospravedlnil a vyvýšil, Mahmoud Abbas rétoriku
dehumanizace používá proti Izraeli, protože se Palestina cítí být sama dehumanizována
a diskriminována (Abbas, 2016). Jelikož vnímá Izrael jako nelegitimní správu, která okupuje
Západní břeh Jordánu, říká, že Izrael svojí vojenskou politikou a kontrolními stanovišti
diskriminuje, dehumanizuje a degraduje Palestince (Abbas, 2016).
Na druhou stranu diskurz Benjamina Netanyahua v porovnání s Mahmoudem Abbasem je
jiný. Netanyahu ve svých projevech neustále vyzdvihuje a akcentuje vyspělost a úspěšnost
státu Izraele. Nicméně jeho rétorika vůči Palestině a ostatním arabským zemím je postavená
na dichotomii „my“ a „oni“, v tomto případě my-civilizovaní a oni-barbaři. Palestince
a ostatní arabské národy vnímá jako nedemokratické, tudíž nevyspělé a necivilizované
(Netanyahu, 2015). Stát Izrael vidí jako „světlo zářící na Blízkém východě“, jako jasného
„partnera“ všem státům a jako někoho, s kým se vyplatí být za dobře. Na rozdíl
od necivilizované Palestiny, která nemá co nabídnout a žije zpátečnickým barbarským
životem, Netanyahu ve své rétorice jasně označuje protější stranu jako teroristy, se kterými
není možné vyjednávat. S teroristickou organizací, jako je Hamás, která má ve svém
programu vyhladit stát Izrael z povrchu zemského, jasně odmítá jednat. Vojenský útok
v pohraničí Gazy ospravedlňuje jako nutnou reakci, kterou by udělal každý stát pro ochranu
svých hranic (Netanyahu, 2018).
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V porovnání s Netanyahuem Abbas ve svých projevech Izraelce nedehumanizuje jako takové,
ale spíše ukazuje, že oni jsou těmi dehumanizovanými, těmi, kteří trpí pod izraelskou
delegitimizací (Abbas, 2016).

6.2. Připisování negativních rysů
V této kapitole vysvětluji, jak se političtí vůdci navzájem delegitimizují připisováním
negativních rysů, jakožto druhým typem delegitimizace podle Oren a Bar-Tala, který je
považován za extrémní či negativní a ve společnosti nepřijatelný. Tento typ protější „stranu“
vnímá například jako agresora nebo idiota (Oren, Bar-Tal, 2007,s. 113).
V případě tohoto druhého typu delegitimace zaujímá izraelský premiér Benjamin Netanyahu
ve svém projevu na Valném shromáždění v OSN diskurz, který směřuje vůči palestinským
vůdcům, a varuje je, aby přestali s agresivní politikou a na místo toho spolupracovali
s Izraelem na mírových jednáních, která by vedla k usmíření a vzájemnému uznání
(Netanyahu, 2015). Netanyahu tedy charakterizuje Abbase jako nebezpečného palestinského
vůdce, který ztělesňuje politiku násilí a nenávisti.
Premiér Netanyahu naopak nabádá prezidenta Palestiny Mahmouda Abbase k tomu,
aby bojoval proti militantním Islamistům, kteří pašují výbušniny do mešity al-Aksá a tím
zamezují návštěvám křesťanů a židů do těchto svatých míst (Netanyahu, 2015). Benjamin
Netanyahu ve svém projevu na valném shromáždění označil Mahmouda Abbase za agresora,
neboť zaútočil na Balfourovu deklaraci, legitimně platnou mezinárodní úmluvu (Netanyahu,
2016). Také zpochybnil váhu rozhodnutí OSN o ustanovení židovského státu v roce 1947.
Jeho útok na Velkou Británii označil jako nesmyslný či absurdní, protože by to znamenalo,
že by stejně měli odsoudit Írán za Kýrský edikt, kterým byli podle biblického narativu Židé
před cca 2500 lety repatriováni z Babylónského zajetí a bylo jim umožněno přestavět
v Jeruzalémě chrám.
Palestinská pozice o neplatnosti Balfourovi deklarace vyplývající z její nespravedlnosti je
podle něho útokem na Velkou Británii, jak z historického, tak z morálního hlediska, neboť tím
zpochybňuje nárok na existenci státu Izraele. Benjamin Netanyahu tvrdí, že izraelskopalestinský konflikt nikdy nebyl o osadách, ale vždy se jednalo o konstantní odmítání
Palestinců uznat židovský stát v jakékoliv podobě (Netanyahu,2016). K míru tedy nedochází
kvůli agresivitě a neústupnosti palestinských vůdců. Premiér navrhuje prezidentovi Abbasovi,
aby místo neustálého nadávání Izraeli na půdě OSN oba političtí lídři promluvili v protějších
parlamentech. Premiér Benjamin Netanyahu by promluvil v palestinském parlamentu
v Ramalláhu a prezident Mahmoud Abbas by promluvil v Knessetu (Netanyahu, 2016).
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Deklarované negativní vlastnosti palestinského prezidenta tedy dává do kontrastu se svojí
ochotou se domluvit.
Na druhou stranu Mahmoud Abbas jeho pozvání nebere vážně. Chápe to jako alibismus
a způsob, jak se dál vyhýbat bilaterálnímu vyjednávání. Izraelské kroky chápe jako snahu
posílit svoje postavení v oslabeném arabském světě.
Podle Netanyahua i Abbas odmítá společné jednání nebo dohodu. Premiér Netanyahu
ve svém projevu z roku 2016 (Netanyahu, 2016) tvrdí, že Abbas soustavně společná jednání o
míru odmítá a sabotuje. Ve svém projevu obviňuje Abbasova poradce Sultana Abu al Eineina
z podněcování genocidy, což mírový proces výrazně ztěžuje. Konkrétně měl Sultan Abu al
Einein nabádat k ospravedlňování násilí (proříznutí hrdla) vůči všem Izraelcům, přičemž o tři
dny později byla 13 letá holčička Hallel Yaffa Ariel zabita ve spánku. Netanyahu nabádá
Abbase, aby se tohoto poradce zbavil, pokud chce přistoupit k mírovému jednání.
V návaznosti na další teroristický čin, při kterém zemřelo 24 izraelských civilistů, hovoří o
tom, jak byl tento zločin Abbasovou stranou opěvován na Facebooku. Netanyahu říká, že děti
čtou jejich příspěvky a jsou citlivé na jejich obsah. Pokud se děti neučí, že nemají
„nenávidět“, ale žít v harmonii, do značné míry to podkopává šanci na mír (Netanyahu, 2016).
Ve svých projevech z roku 2016 5 Steps for peace izraelský premiér jasně vykresluje
Palestince jako agresivní a sabotující mírový proces.
Ve svém rozhovoru s reportérem CBS popisuje, že Hamás platí Palestince, aby překračovali
hranice a útočili na ozbrojené složky (Netanyahu, 2018). Premiér Netanyahu tvrdí,
že izraelské ozbrojené složky se snaží minimalizovat počet obětí, a naopak Palestinci jsou
tím, kdo je zvyšují svými neobratnými činy. Tvrdí, že Izraelci zkoušeli různé metody, které
nevedou k ztrátám na životech, ale protože nezabírají, jsou nuceni použít násilných metod.
Navíc říká, že oni sami jsou zodpovědní za bídu v Gaze, protože peníze, které dostávají,
používají na válku s Izraelem, a ne pro svůj vnitřní rozvoj. Zároveň Palestince nabádá, aby si
svých životů cenili, a ne je ničili. Palestinské počínání chápe jako nerozvážné, zaostalé
a nevzdělané (Schoenfeld, 1987,s. 229).
Podle Netanyahua si za své zničené životy mohou sami svou agresivitou (Netanyahu, 2018).
V dalším projevu jako reakci na Abbasův projev Netanyahu říká, že Abbas ukázal svou
pravou tvář tím, že neuznává Izrael v jeho jakýchkoliv hranicích, a tedy se automaticky
vzdává možnosti míru, jen pro svou vlastní mocichtivost (Netanyahu, 2018).
V porovnání s diskurzem Benjamina Netanyahua zaujímá prezident Mahmoud Abbas
poněkud jinou pozici. Abbas ve svém projevu z roku 2015 na Valném shromáždění OSN říká,
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že „extremistické izraelské skupiny systematicky pronikají do al–Aksy“ (Abbas, 2015).
Zároveň apeluje na mezinárodní organizaci OSN, aby přiměla izraelský parlament k tomu,
aby zastavil své agresivní „brutální útoky“ na svatá místa v Jeruzalémě, které podkopávají
soužití v míru pro křesťany i muslimy (Abbas, 2015).
Izraelská vláda podle Abbase jasně prosazuje represivní zákony, které utlačují Palestince.
Jako příklad dává zákon, který povoluje střílet ostrými náboji a zatýkat pokojně demonstrující
Palestince (Abbas, 2015). Na izraelskou násilnou a nenávistnou okupaci podle Abbase
Palestinci reagují jinak. Palestinci na rozdíl od něho šíří kulturu koexistence a míru. Zároveň
nabádá zasedající státy, aby Izrael skončil se svojí blokádou v Gaze, aby se Palestinci mohli
důstojně a svobodně pohybovat uvnitř i vně svých domovů. Izraelskou okupaci popisuje
jako „dušení svých vlastních lidí“ (Abbas, 2015). Izrael podle palestinského prezidenta
Abbase dělá vše proto, aby zničil Dvoustátnímu řešení, kteří oni sami na půdě OSN prosazují.
Tím ukazuje, kdo je opravdový agresor a proti komu by měla OSN podniknout případné
kroky. Abbas tvrdí, že Izrael odmítá ukončit svojí politiku rozšiřování osad a na základě
dřívějších dohod osvobodit čtvrtou skupinu vězňů (Abbas, 2015).
Abbas ve svém projevu na valném shromáždění z roku 2016 odkazuje na mírovou smlouvu
z Osla z roku 1993 a ukazuje, že Palestinci se závazků plynoucích z této smlouvy drží.
Nikoliv však Izrael, protože ten pokračuje ve své agresivní politice rozšiřování osad. Této
izraelské politice rozšiřování osad rozumí jako agresi proti jejich městům, vesnicím
a uprchlickým táborům (Abbas, 2016). Zároveň považuje události v okolí mešity al-Aksa
za provokaci a agresi ze strany Izraelců, stejně jako ještě jednou poukazuje na relevanci
mírového jednání z Osla 1993, které mělo za cíl během 5 let ukončit okupaci a umožnit vznik
nezávislého státu Palestiny. Nicméně Izrael odmítl tyto závazky, které podepsal, uskutečnit,
a místo jejich dodržování prosazuje skrze expanzi osad politiku osidlování. Abbas dává jasně
najevo, že tyto kroky Izraele jasně podkopávají cestu k míru a tzv. Dvoustátnímu řešení
(Abbas, 2016). Izrael a jeho okupační správu rozumí jako „násilnou akci“, kterou Izrael chce
docílit Jednostátního řešení, která by byla v rozporu s mezinárodním právem a mírovou
smlouvou z roku 1993. Palestina chce, aby hranice obou zemí dosáhla postavení z roku 1967
– tzv. Zelená linie (Abbas, 2016).
Izrael svým jednáním nerespektuje mezinárodní rezoluce a místo toho sám legalizuje politiku
rozšiřování osad. V této větě klade důraz na to, že se od roku 1967 jedná o okupování jejich
země (Abbas, 2016). Ve svém projevu také podotýká, že premiér Netanyahu řekl, že opuštění
osad židovskými obyvateli by podle něj byla „etnická čistka“. Palestinský prezident Abbas
vidí jako kámen úrazu rozšiřování těchto izraelských osad, které jsou proti mezinárodnímu
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právu. Tato politika rozšiřování osad, která je prosazovaná izraelským parlamentem, vede
k destrukci Dvoustátního řešení a jakékoliv možnosti se navrátit k hranicím z roku 1967
(Abbas, 2016). Ve svém projevu pokračuje v kritickém tónu vůči izraelské diskriminační
politice, ve kterém mimo jiné také poukazuje na privilegovanost izraelských osadníků.
Izraelci podle něj zabraňují Palestincům, aby se na své půdě ekonomicky vyvíjeli. Odkazuje
se na Agendu 2030 udržitelného rozvoje, která si klade za cíl, aby se každý stát ekonomicky
vyvíjel a žádný nebyl upozaďován (Abbas, 2016), což se na území Palestiny neděje.
Také okupování východního Jeruzaléma považuje Abbas za provokaci a agresi ze strany
Izraelců, kteří jsou proti svobodě vyznání. Izraelskou okupaci východního Jeruzaléma
popisuje jako „zahrávání si s ohněm“. Tvrdí, že se nejedná jen o agresi a provokaci vůči
muslimům, ale i vůči křesťanům (Abbas, 2016). Zároveň tvrdí, že Izrael může v posledních
13 letech za selhání mírových jednání, která byla moderována Kvartetem (USA, Rusko, EU
a OSN). Posléze po dobu více jak deseti let sabotoval všechna úsilí americké administrativy,
které se ujala role usmiřovatele izraelsko-palestinského nepoddajného konfliktu (Abbas,
2016). Abbas nařkl Izrael, že se vyhýbá jakýmkoliv mezinárodním jednáním a odmítá jednat
o míru.
Na půdě OSN opět Abbas žádá, aby se Velká Británie za své činy omluvila,
protože na základě jejich deklarace a rozhodnutí přivedla na palestinský lid katastrofu, mizérii
a nespravedlnost. Také od ní žádá, aby tyto důsledky napravila a učinila taková opatření,
která by uznala palestinský stát (Abbas, 2016). Zároveň odkazuje na Chartu OSN,
podle které Izrael jasně porušuje články 39, 41 a 42. V rezoluci 181 Rada bezpečnosti OSN
jasně deklaruje, že násilná změna, která by se týkala osad je agresivním aktem, který je
v rozporu s touto rezolucí. Abbas se ptá, jestli Izrael disponuje takovým vedením, které by
uznalo práva Palestinců a skončilo s historickou nespravedlností (Abbas, 2016). Abbas
vícekrát ve svém projevu žádá, aby došlo k nápravě nespravedlnosti, které se dopustily ostatní
země vůči jeho lidu. Mahmoud Abbas žádá podporu ze strany mezinárodního společenství,
která by ukončila opresi, nespravedlnost a násilí ze strany okupačního Izraele, které trvá
již 70 let (Abbas, 2016).
V následném roce 2017 Abbas opět vystupuje na Valném shromáždění, kde se vyjadřuje
proti izraelské okupaci. Ve svém projevu ho nabádá, aby přestal lhát, aby falešně
neobviňoval, aby se netvářil jako palestinský partner, když jím není. Protože podmínky,
které navrhuje, jsou těžko nepřijatelné. Zároveň říká, že okupace ze strany Izraele podněcuje
k násilí. Protože Izrael nedrží své sliby a jeho neústupná politika rozšiřování osad je tím
hlavním nebezpečím – agresí, která podminovává možnost ukončit izraelsko-palestinský
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konflikt (Abbas, 2017). Pokračování takového stavu totiž „rozdmýchává náboženskou
animozitu a může vést k násilnému náboženskému konfliktu“ (Abbas, 2017). Opět stejně
jako v dřívějším projevu říká, že se Izrael snaží změnit historický status quo mešity al-Aksá
a že to je „zahrávání si s ohněm“. Zároveň tvrdí, že Izrael nese veškerou odpovědnost za dění
kolem mešity a sám je jasným agresorem (Abbas, 2017).
Tímto chce také poděkovat všem, kteří se zasloužili o uznání státu Palestiny a kteří hlasují
pro zlepšení pozice Palestiny v OSN. Avšak nadále klade důraz na to, jak Izrael okupuje
území Palestiny a jak je pro Palestinu situace neúnosná. Počínání Izraele považuje
za agresivní čin vůči jejím obyvatelům. Izrael za jeho chování nazývá hrozbou jejich národní,
politické a sociální existence v zemi. S touto jejich agresí se Mahmoud Abbas nehodlá smířit,
a proto se odkazuje na Mezinárodní kriminální soud, aby prošetřil izraelské úředníky, kteří se
dopustili těchto zločinů (Abbas, 2017). Zde opět explicitně dává najevo, že pokračování
izraelské politiky podminovává „Dvoustátní řešení“. Realitou podle Abbase je, že Izrael
prosazuje „Jednostátní řešení“. Dění v Gaze popisuje tak, že jeho lid trpí násilnou blokádou
Izraele. Jelikož izraelská agresivní politika zůstává bez mezinárodního odsouzení, nadále je
stát Izrael povzbuzován, aby pokračoval ve své aktuální agresivní politice (Abbas, 2017).
Mahmoud Abbas v projevu z roku 2018 v Radě bezpečnosti připomíná palestinskou Nakbu,
kde doteďka na 6 miliónů palestinských uprchlíků trpí násilným exilem a ztrátou lidského
bezpečí (Abbas, 2018). Abbas tvrdí, že zatímco Palestina se dialogů ve Wye River, Camp
David a Annapolis zúčastnila, Izrael se těmto jednáním vyhýbal. Byl to Netanyahu, který se
odmítl zúčastnit jednání v Moskvě a jehož vláda nesporně zapříčinila kolaps veškerého úsilí.
Jinými slovy je to izraelská vláda, kdo blokuje veškerá jednání, kde by s Palestinou mohla
projednat možnou konsolidaci konfliktu (Abbas, 2018).
Prezident Abbas se odkazuje na Chartu OSN, kde se píše, že „žádný národ si nemůže násilím
přivlastňovat cizí území či vzít právo lidu na sebeurčení“. V Izraeli vidí právě takového
narušitele Charty OSN, který nerespektuje principy mezinárodního společenství (Abbas,
2018).
V komparaci diskurzu obou politických lídrů je tedy jasně a explicitně viditelná oboustranná
tendence k vykreslování druhé strany jako agresora a násilníka. Nicméně Benjamin
Netanyahu do toho implicitně dává najevo, že Palestinci jsou ve svých násilných činech
nerozvážní, zaostalí a nevzdělaní. Palestince vnímá jako agresory, kteří jsou násilní a obecně
ztělesňují zlo. Na druhou stranu Mahmoud Abbas implicitně vidí izraelské počínání jako
brutální, provokující a diskriminující. Počínání Izraelců vidí jako neústupné a mocichtivé
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počínání agresorů, kteří i přes kritiku OSN využívají své silnější pozice ke krutému násilí, aby
naplnili vlastní mocenské či územní cíle.Izraelská politika rozšiřování osad je v kontrastu
s politikou míru, spolitikou uznání palestinského státu. Palestinské násilné protesty slouží
jako záminka pro expanzi osad a zpřísňování bezpečnostních opatření.

6.3. Vyčleňování
Vyčleňování jako třetí typ typologie delegitimizace podle Oren a Bar-Tala znázorňuje určitou
skupinu lidí jako narušitele sociálních norem. Tato skupina lidí je kategorizována jako masoví
vrazi, psychopati, teroristé apod. (Oren, Bar-Tal, 2007,s. 113)
Předseda vlády Izraele Benjamin Netanyahu ve svých projevech označovává Palestince
jako teroristy, kteří šíří nenávist a vybízí k podřezávání krků. Ve svých výrocích jasně viní
přední strany palestinské reprezentace Fatah a PA ze vzývání zločinů, kterých se dopustili
na Izraelitech. Na druhou stranu palestinský prezident Mahmoud Abbas říká, že Izrael je
jasným narušitelem mezinárodních dohod. Jasně obviňuje Izrael, že jedná proti mezinárodní
Chartě OSN, rezolucím 181 (II) a 194 (III). Izrael podle něho by se měl vrátit k hranicím
z roku 1967, ale místo toho nedodržuje mezinárodní dohody a závazky, ke kterým se zavázal.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve svém projevu na Valném shromáždění OSN
v roce 2015 obviňuje palestinské protagonisty, kteří vehementně podporují teroristické činy
proti Izraelcům. Podle Netanyahua jsou Palestinci nejen uvězněni ve své minulosti,
ale zároveň svými činy lepší budoucnost rozhodně nepodporují. A to především tím,
že vzývají teroristické zločince jako mučedníky, ba dokonce podle Netanyahua vzdělávací
systém a veřejnost otevřeně podporuje zabíjení Židů (Netanyahu, 2016).
Jako příklad uvádí, že po jednom teroristovi Dalal Mughrabim, který zabil 37 Židů,
pojmenovali fotbalové mužstvo. Jako další příklad uvádí, že i vládní organizace podporuje
terorismus. Ministerstvo školství ve svém vládním programu, v rámci kterého ve spolupráci
s jinými institucemi koná semináře, vyzdvihuje teroristu Baha Alyana, který zabil 3 Židy.
Ve svém projevu také zmiňuje vztyčený pomník, který má uctít Abu Sukara, jenž se odpálil
v centru Jeruzaléma a zabil na 15 Izraelců (Netanyahu, 2016).
Benjamin Netanyahu obviňuje stranu Fatah Mahmouda Abbase, že označila teroristický útok
a masakr z 5.9.1972 v Mnichově za hrdinský čin. Podle něho Abbas v televizi přímo nabádá
k prolití krve v Jeruzalémě. Zároveň palestinské autority podle něj financují teroristické útoky
tím, že rodinám vyplácí tisíce dolarů. Netanyahu jako kořen problému izraelsko-palestinských
vztahů vidí šíření, indoktrinaci a opěvování nenávisti ze strany Palestinců (Netanyahu, 2016).
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Benjamin Netanyahu ve své zprávě 5 Stepsfor Peace vybízí prezidenta Mahmouda Abbase
k 5 mírovým krokům. Ve zprávě kritizuje jeho poradce Sultana Abu al Einena, který vyzýval
k podřezání hrdla všech Židů. Ve své zprávě obviňuje právě palestinské teroristy, kteří se
dopustili strašného činu, kdy ve spánku podřízli krk 13 leté holčičce Hallel Yaffa Ariel. Místo
toho, aby jednoznačně takové zločiny odsoudili, tak v médiích a na sociálních sítích, jako je
Facebook, tyto teroristické činy oslavují. Opět připomíná Abu Sukara, který odpálil lednici
plnou výbušnin, a tak zabil na 15 lidí. Místo toho, aby PLO tento strašný útok jednoznačně
odmítla, tak místo toho teroristické činy financuje (Netanyahu, 2016).
Benjamin Netanyahu ve svém projevu pro AIPAC 2018 jasně nařkl Mahmouda Abbase
z financování terorismu. Zároveň ho nabádá, aby přestal podporovat terorismus a přijal mír
jako jediné východisko řešení konfliktu (Netanyahu, 2018).
Přesun amerického velvyslanectví do Jeruzaléma v květnu 2018, vyvolal vlnu nepokojů
ze strany Palestinců. V jeho důsledku došlo k masivním protestům nejen v Jeruzalémě,
ale i v Gaze. Zejména v Gaze se protesty neobešly bez ztrát na životech. Během protestů byly
zastřeleny desítky Palestinců. V návaznosti na tyto události dává Benjamin Netanyahu
rozhovor pro CBS. Ve svém rozhovoru řekl, že není pro násilné řešení konfliktu v Gaze,
ale jasně odmítá teroristickou organizaci Hamás, která jakékoliv mírové jednání s Izraelem
odmítá. Místo toho své lidi financuje, aby překračovali hranice. Hamás označuje
za teroristickou organizaci, které jde o jednu a jedinou věc – úplné zničení Izraele. Na otázku
reportéra, zda to jeho vojáci s odpovědí na tyto protesty nepřehnali, premiér Netanyahu jasně
odpověděl, že zkoušeli i jiné způsoby jednání, ale nezabírají. Hamás podle něj rozdmýchává
nenávist slovy „my vás zničíme, my se k vám dostaneme“ (Netanyahu, 2018). Zároveň
podle Netanyahua za krizi v Gaze může samotná správa PA, protože peníze ze Západního
břehu Jordánu namísto investic do infrastruktury jdou ve větším měřítku na podporu teroru
(Netanyahu, 2018).
Na druhou stranu palestinský prezident Mahmoud Abbas ve svém projevu na Valném
shromáždění OSN vystupuje proti Izraeli jako „narušiteli mezinárodních práv“. Tvrdí, že se
Izrael nedrží svých povinností a závazků, ke kterým se zavázal v Oslu 1993. Především ho
pro jeho rozšiřování ilegálních osad obviňuje za narušitele sociálních norem (Abbas, 2016).
Ve svém projevu jasně označuje izraelské osadníky za „teroristické skupiny, které upalují
a zabíjí rodiny, ničí majetky a vykořeňují stromy palestinských rodin“ (Abbas, 2016).
Abbas zároveň implicitně říká, že Izrael provádí etnickou čistku. Jejich expanzi osad považuje
za ryze ilegální v jakékoliv podobě, za teror vůči jeho lidu. Při této příležitosti zároveň nabádá
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Bezpečnostní radu OSN a arabské státy, aby podnikly patřičné kroky a jasně se proti tomuto
zločinu na jeho lidu vymezily (Abbas, 2016).
Abbas se také odkazuje na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030, a tak chce, aby izraelské
ozbrojené složky neomezovaly Palestinu v rozvoji. Tvrdí, že to jsou právě izraelské vojenské
složky, které zamezují Palestině využívat většinu jejího území. Západní břeh Jordánu, údolí
řeky Jordán, Jeruzalém nevyjímaje, Jordánské údolí až po pobřeží Mrtvého moře jsou
konstantně pod izraelskou kontrolou. Jako další problém vidí kontrolu Gazy, která zůstává
podrobena ilegální blokádě Izraelců (Abbas, 2016).
Při této příležitosti také osočuje Izrael z očerňování Palestiny kvůli provokacím
a násilnostem, kterých se na křesťanských a muslimských svatých místech, jako je mešita AlAksá, dopouští (Abbas, 2016). Abbasovi vadí, že místo toho, aby Izrael uznal zvěrstva,
kterých se na Palestincích dopustil, premiér Netanyahu kritizuje Palestinskou stranu
na summitu Arabské ligy za její minulou výtku ohledně Balfourovy deklarace (Abbas, 2016).
Prezident Abbas namítá, že Izrael svým jednáním již od roku 1948 stále porušuje rezoluci
181 (II) Valného shromáždění OSN, kterou se zavázal ke vzniku dvou států. Zároveň se také
odkazuje na Chartu OSN, kdy podle něho Izrael porušuje články 41 a 42, a tím ohrožuje mír
(Abbas, 2016). Ve svém prohlášení mimo jiné odsuzuje terorismus v jeho jakékoliv podobě.
Ve svém regionu se však cítí být obětí terorismu, který musel po mnoho let snášet
kvůli izraelské uzurpaci (Abbas, 2016). Podle Abbase leží problém na straně Izraele,
neboť svým nedodržováním smluv způsobil, že mírový proces uvízl na mrtvém bodě
a na dosah není žádný další posun k řešení konfliktu. Zajímavé je, že ve svém projevu
prezident Abbas mluví o terorismu, že se dá zvítězit nad extremismem a v boji
proti terorismu, ale explicitně zde nezmiňuje například Hamás, který je teroristickou
organizací, jejíž existence rozhodně konsolidaci izraelsko-palestinského konfliktu nepomáhá
(Abbas, 2016).
V následujícím roce opět palestinský prezident Mahmoud Abbas vystupuje na Valném
shromáždění OSN a nabádá jednotlivé členy, aby napomohli zastavit Izrael, který svojí
politikou zabraňuje mírovému procesu a zároveň se obává vytvoření „Jednostátního řešení“.
Zároveň požaduje, aby se PA stala zcela suverénní institucí bez jakékoliv další
autority (Abbas, 2017). Ve svém projevu opět osočuje Izrael, že se nepodřídil jednání z Osla
1993, a tím podkopává „Dvoustátní řešení“. Všemožnými taktikami a politikou protahování
se vyhýbá naplňovat své závazky: ukončit rozšiřování osad. Zároveň říká, že respektuje Izrael
v jeho hranicích z roku 1967. Nicméně Izrael svým jednáním svoje hranice pouze
rozšiřuje (Abbas, 2017). Mahmoud Abbas říká, že zatímco Palestina dělá vše proto,
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aby naplnila mírový proces, Izrael dělá vše proto, aby k tzv. „Dvoustátnímu řešení“ nikdy
nedošlo. Podle Abbase kořenem současného problému s politikou Izraele jsou právě osady,
které jsou budovány ve východní části Jeruzaléma a na zbytku okupovaného palestinského
území. Jejich počínání považuje za ryze ilegální, které nemá žádné právní zmocnění (Abbas,
2017).
Izrael

podle

Palestiny

zaujímá

stanovisko

„nekončícího

porušení

mezinárodního

práva“ (Abbas, 2017). Zároveň říká, že se odkazuje na Mezinárodní trestní soud, aby otevřel
vyšetřování, jestli se někteří izraelští úředníci nedopustili zločinu proti jeho lidu tím, že se
podíleli na rozšiřování osad (Abbas, 2017). Opět ve svém prohlášení opakuje, že Izrael
již od svého založení porušoval mezinárodní rezoluce a svojí politikou porušuje Chartu OSN.
Explicitně dodává, jakých rezolucí se to týká: rezoluce 181 (II), 194 (III), 242 (1967),
338 (1973) a rezoluce Bezpečnostní rady 2334 z roku 2016 (Abbas, 2017). V závěru svého
prohlášení žádá čestné členy, aby hlasovaly pro 10 bodů, které jim předkládá. V šestém bodu
žádá, aby státy všemi možnostmi jednomyslně odsoudily budování osad v zemi okupované
Palestiny (Abbas, 2017).
Další příležitost vystoupit na půdě OSN v Radě bezpečnosti měl palestinský prezident
Mahmoud Abbas v následujícím roce 2018, kdy ve svém projevu vybízel k vytvoření
mezinárodního mechanismu, který by urychlil mírový proces mezi Izraelem a Palestinou
(Abbas, 2018). Abbas považuje dosavadní jednání Izraele za nelogické, neboť všech 86
rezolucí Rady bezpečnosti a 705 rezolucí Valného shromáždění nebylo implementováno.
Izrael neustále porušuje své závazky, jež se rozhodl naplnit. Rezoluce 181 (II) a 194 (III),
které byly podepsány tehdejším ministrem zahraničí Moshe Sharettem, jsou doposud
ignorovány (Abbas, 2018). Ve svém projevu viní Izrael, že se staví nad mezinárodní zákon,
protože porušuje mezinárodní právo a nedodržuje rezoluce, které podepsal (Abbas, 2018).
Důkaz tohoto porušování spočívá v nelegální aktivitě rozšiřování osad a nerespektování
podepsaných dohod (Abbas, 2018).
Poté co Spojené státy americké uznali Jeruzalém za hlavní město Izraele a přesunuly své
velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, dává palestinský prezident Mahmoud Abbas
pro palestinskou televizi vyjádření, kde s tímto „narušením společenských norem“ nesouhlasí
a požaduje stažení Izraele. Zároveň ve svém projevu říká, že přesun velvyslanectví
do Jeruzaléma chápe jako odměnu Izraele za jeho spojenectví s USA (Abbas, 2017). Tím,
jak se Spojené státy zachovaly vůči Palestině, obzvlášť poté co se Mahmoud Abbas poprvé
v historii osobně setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v květnu 2017, měl
poněkud jiné představy, jak se budou nadále izraelsko-palestinské vztahy vyvíjet. Obzvlášť
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byl u toho, kdy sám Donald Trump osobně řekl, že se bude snažit o vyřešení tohoto
komplikovaného konfliktu a že se bude snažit zajistit „bezpečí, stabilitu a prosperitu obou
stran konfliktu“ (Abbas, 2017). Především si byl vědom, že Spojené státy americké budou
zastupovat roli zprostředkovatele míru, který bude chtít tento komplikovaný a nepoddajný
konflikt jednou provždy vyřešit. Namísto toho tímto politickým aktem Spojené státy americké
dávají jasně najevo svého favorita. Mahmoud Abbas jeho setkání s americkým prezidentem
chápe jako obyčejnou diplomatickou frašku. Tím, že světová velmoc jako Spojené státy
americké podporuje Izrael, jen mu nahrává k tomu, aby pokračoval ve své expanzivní politice
rozšiřování osad bez ohledu na respektování mírových smluv a mezinárodního práva (Abbas,
2017).
Palestinský prezident Mahmoud Abbas v projevu palestinské Národní rady v Ramalláhu
30. dubna 2018 říká, že Židé v Evropě nebyli pronásledováni kvůli svému vyznání, ale kvůli
roli, kterou ve společnosti zaujímali. Tvrdí, že útoky a zvěrstva na Židech nebyly prováděny
na základě jejich náboženství, ale kvůli tomu, že prováděli „lichvu“, „pracovali
v bankovnictví“ apod. (Abbas, 2018). Ve stejném projevu prohlásil, že „Izrael zabil Oslo“,
nebo že „dohoda století se stala fackou století“. A tím, že Izrael „zabil Oslo“,
zároveň „ukončil Oslo“ (Abbas, 2018).
Na základě komparace diskurzů a narativů obou předních představitelů: izraelského premiéra
Benjamina Netanyahua a palestinského prezidenta Mahmouda Abbase je patrné, jak se obě
strany navzájem označují z hlediska očerňování v kategorii vyčleňování(Outcasting). Obě
strany se označují za vrahy a teroristy. Netanyahu ve svých prohlášeních vnímá palestinské
představitele Hamásu a Palestince, kteří souhlasí s násilím páchaným na Izraelcích jako
teroristy, kteří zabíjí nevinné civilisty. Z těchto zvěrstev také obviňuje příslušníky
a protagonisty Fatahu, kteří zabíjení Židů podporují a přímo i financují. Podle něho je
nenávist vůči Židům a státu Izraele neustále šířena palestinskými lídry tím, že zabíjení Židů
považují za mučednictví (Netanyahu, 2016). Dokonce i zabíjení nevinných civilistů je
oslavováno a vyzdvihováno jako hrdinství. Hamás podle něj financuje rodiny pozůstalých,
kteří se vydají cestou „mučednictví“ (Netanyahu, 2016). Do jisté míry implicitně nálepkuje
takové Palestince jako psychopaty, kteří vyzdvihují teroristické zločiny. Co se týče rétoriky
Netanyahua, tak stále drží stejný styl vyjadřování. Jeho názory jsou konstantní a obsah se
nemění.
Na druhou stranu palestinský prezident Mahmoud Abbas se ve svých projevech na půdě OSN
odkazuje

na

mezinárodní

smlouvy,

mezinárodní

právo,

Chartu

OSN,

rezoluce,

ve kterých bylo pojednáváno o izraelsko-palestinských vztazích. Jasně namítá, že Izrael je
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narušitelem mezinárodních smluv, narušitelem mezinárodního práva, nerespektuje Chartu
OSN ani rezoluce, které byly vyhlášeny. Tvrdí, že Izrael jedná, jako by sám byl nad zákonem.
Oproti tomu neustále pokračuje ve své násilné politice rozšiřování osad a nerespektování
mezinárodního práva. Mluví zde i o etnické čistce, omezování pohybu osob na vlastním
území a o ničení přírody. Jednání Izraele chápe jako zvěrstva spáchaná na Palestincích
a jako ilegální očerňování. Je zajímavé, že je také označuje za teroristy, kteří zabíjí rodiny,
zapalují a ničí majetek. Gazu chápe jako odříznutou od zbytku svého území a jelikož je
omezen její přístup, vnímá to jako nelegální blokádu.
Nicméně v jeho diskurzu a stylu projevu se ve svém projevu v Ramalláhu a projevu na půdě
OSN diametrálně liší. V projevu v Národní radě (v návaznosti na přesun velvyslanectví USA
do Jeruzaléma) očerňuje Židy, že holocaust byl na Židech spáchán nikoli na základě
náboženské nesnášenlivosti, ale na základě jejich sociální role ve společnosti, tedy jejich
povolání. Na druhou stranu projevy na půdě OSN jsou konzistentní, co se obsahu a slov týče.
Oba představitelé vnímají protější stranu jako „teroristy“ a „vrahy“,kteří páchají zvěrstva
na nevinných lidech. Obě strany považují počínání svého protějšku za „teror“.
Zatímco Netanyahu vnímá Palestince jako ryzí teroristy, kteří páchají zvěrstva na nevinných
lidech, Abbas vnímá Izrael jako toho, kdo porušuje sociální normy, kdo porušuje mezinárodní
smlouvy, kdo nelegálně a proti mezinárodnímu právu okupuje palestinský stát.

6.4. Politické nálepkování
Do kategorie politického nálepkování jako typu delegitimizacepodle teoretiků Oren a BarTala (Oren, Bar-Tal, 2007) lze zařadit zejména palestinského prezidenta Mahmouda Abbase,
který na základě této kategorizace nazývá Izraelce okupanty, imperialisty,kteří budují osady,
kteří svojí politikou apartheidu chtějí docílit etnických čistek. Benjamin Netanyahu ve svém
projevu k prezidentu Abbasovi používá slovo „genocida“, jímž obviňuje jeho poradce,
který vyzval k podřezání hrdel všem Židům (Netanyahu, 2016).
Z úst palestinského prezidenta Mahmouda Abbase delegitimizace z kategorie politického
nálepkování zaznívá daleko častěji než u jeho protějšku Benjamina Netanyahua. Z jeho
projevu na Valném shromáždění OSN z roku 2016 požaduje okamžité zastavení rozšiřování
osad. Z jeho projevu je patrné, že izraelskou politiku rozšiřování osad vnímá jako „koloniální
aktivitu“ (Abbas, 2016). Abbas namítá, že Izrael svou politikou budování podniku ilegálních
osad pokračuje v okupaci Palestiny a zároveň tím podkopává Dvoustátní řešení jako jediné
možné východisko k nastolení míru mezi oběma zeměmi. Palestina zároveň žádá návrat
k hranicím z roku 1967 (Hranice před započetím šestidenní války, tzv. Zelená linie).
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Palestinský prezident Mahmoud Abbas si klade otázku, jestli Izrael touží po vytvoření
jediného a to židovského státu Izrael. Přestože Bezpečnostní rada OSN schválila 12 rezolucí,
kterými jasně odsoudila izraelské osidlování na okupovaném teritoriu z roku 1967, Izrael
nadále pokračoval v rozšiřování svých osad na Západním břehu Jordánu a na území
východního Jeruzaléma. Izrael tedy podle něj nerespektuje mezinárodní stanovisko
a supranacionalitu OSN. Místo toho od roku 1967 nadále pokračuje ve svém kolonializmu
(Abbas, 2016). V tomto kontextu Mahmoud Abbas používá řadu nálepkování, kdy na Židy
nahlíží jako na narušitele mezinárodního práva, imperialisty (jejich počínání považuje za ryze
„imperialistický počin“), jejich rozšiřování osad považuje za protiprávní, proti samotným
rezolucím OSN. Proto je označuje jako „kolonialisty“, kteří se staví nad mezinárodní právo.
Ve svém projevu také obviňuje Izrael, že se rasová diskriminace vůči Palestincům stává
každodenní realitou. Zatímco se Izraelcům dostává privilegia budovat bytové komplexy,
různé továrny, ekonomické projekty a infrastrukturu apod., Palestinci takovou příležitost
nemají. Palestincům je odpírána možnost, aby se svou půdou v souladu s Agendou 2030
udržitelného rozvoje nakládali tak, aby budovali svojí ekonomiku (Abbas, 2016).
Prezident Abbas nabádá mezinárodní společenství, aby ochránilo palestinský lid, který
pod okupací Židů trpí. Zároveň požaduje, aby na základě tohoto zasedání byly nastoleny
takové mechanismy, které by jednohlasně daly ultimátum k ukončení okupace v určitém
časovém horizontu. Konec okupace žádá v souladu s relevantními rezolucemi, principem
míru a arabskými mírovými iniciativami, které požadují spravedlivé řešení pro palestinské
uprchlíky (Abbas, 2016).
Izrael musí podle Abbase jasně uznat stát Palestinu a ukončit okupaci země, aby Palestina
mohla s jasnými hranicemi koexistovat se státem Izrael v míru a bezpečí. Bod sváru nevidí
v židovském náboženství, ale v izraelské okupaci. Aby došlo k napravení historických křivd
mezi Palestinci a Židy, je podle prezidenta nutné, aby Izrael uznal zodpovědnost za Nakbu,
která měla a má pro palestinský lid velké následky (Abbas, 2016).
Při příležitosti blížícího se výročí 100 let od Balfourovi deklarace (1918), 70 let od Al-Nakby
palestinského lidu (1948) a 50 let od okupace Západního břehu Jordánu, východního
Jeruzaléma a Gazy (1968), Abbas připomíná zločiny a zvěrstva způsobené palestinskému
lidu, především vyvlastnění a vystěhování z jejich vlastní země (Abbas, 2016).
Prezident Abbas říká, že palestinská strana je vždy připravená jednat o míru. Není si však
jistý, jestli je to stejné ze strany Izraele. Klade si otázku, jestli vedení Izraele jako okupační
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mocnosti požaduje mír, zda je Izrael ochotný se vzdát svého hegemonního postavení společně
se svojí expanzivní politikou a kolonizováním, a uznala práva Palestinců (Abbas, 2016).
V projevu prezidenta Mahmouda Abbase na půdě OSN z roku 2016 se jednoznačně nejčastěji
vyskytuje slovo „okupace“. Při příležitosti 50 let výročí okupace Izraelem žádá
o mezinárodní podporu, která by navázala na rezoluci 67/19, aby Palestina měla možnost
podílet se i na záležitostech, které se netýkají otázek Palestiny. Žádá tedy o legální a politický
status, aby Palestina mohla předsedat výborům a mezinárodním zasedáním a postupně
dosáhla plného členství v mezinárodních organizacích (Abbas, 2016). Izraelskou okupaci
nazývá nejdéle trvající okupací v moderní historii. Přeje si, aby došlo k jejímu ukončení
okupace, aby byl nastolen mír (Abbas, 2016).
Projev Mahmouda Abbase na Valném shromáždění OSN 2017 se víceméně podobá projevu
z předchozího roku, jelikož se jeho sny nesplnily. Odkazuje se na podepsanou smlouvu z Osla
roku 1993, která měla za úkol během 5 let ukončit okupaci ze strany Izraele. Nicméně se nic
za tu dobu nezměnilo, spíše se izraelská okupace prohloubila. Izrael od doby, kdy Abbas
pronesl svůj minulý projev, nepolevila ve své okupační politice. Podle Abbase se Izrael
nesnaží řešit kořen sváru, ale zabývá se sekundárními problémy konfliktu, které jsou
důsledkem koloniální politiky. A právě vojenská okupace Izraele, která trvá půl století,
je zárodkem toho, proč dochází k pobouření a nenávisti (Abbas, 2017).
Abbas namítá, že někteří považují tuto ilegální okupaci za „domnělou“ a tudíž místo toho,
aby rozhodli o jejím ukončení, podporují jí. Jak Izrael, tak mezinárodní komunita tuto okupaci
podporují a nesou odpovědnost za situaci Palestinců. Především Izrael by se měl stydět za to,
že pokračuje ve své okupační politice a jedná proti Chartě OSN. Podle Abbase OSN nese
legální, politické, morální a humanitární zodpovědnost za ukončení okupace. Je tedy na ní,
aby umožnila Palestincům žít ve svobodě, prosperitě, nezávislém státě Palestiny společně
s hlavním městem východním Jeruzalémem podle hranic ze 4. června roku 1967 (Abbas,
2017).
Ukončení koloniální okupace by podle Abbase značně napomohlo k boji proti terorismu a
k integritě znesvářených skupin, proto je nesmírně důležitou součástí jak konsolidovat
konflikt (Abbas, 2017).
Abbas zároveň upozorňuje na problematiku Jeruzaléma, kde Izraelci zavádějí okupační
opatření pro východní Jeruzalém. Tyto opatření totiž ještě více rozdmýchávají nenávist
mezi oběma skupinami lidí. Stejně jako Rada bezpečnosti Abbas odmítá, aby měl Izrael
pod kontrolou celý Jeruzalém. Ve svém projevu používá arabskou terminologii pro Jeruzalém
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Al-Quds, což znamená „Svatý“, a tím dává najevo, že toto město je okupovaným městem
a jakékoliv izraelské rozhodnutí a praktiky jsou nulové, prázdné a ilegální. Izraelské pokusy
o změnu statutu quo v Al-Quds jsou podle něho nepřijatelné a považuje je za zahrávání si
s ohněm. Zároveň se to vztahuje na všechna ostatní okupovaná palestinská teritoria (Abbas,
2017).
Aktuální stav, kdy je značná část území Palestiny okupovaná izraelskými osadami,
je pro Palestinskou stranu nepřijatelná. Palestina žádá, aby Izrael nesl veškerou odpovědnost
za následky, které způsobil svojí agresivní politikou okupační správy a expanze osad.
Pokud bude „Dvoustátní řešení“ zničeno vytvořením jednoho státu, vznikne apartheid,
který by byl jasným selháním. Všichni na půdě OSN požadují plná a rovná práva všech
obyvatel Palestiny, vznik apartheidu je pro všechny nepřípustná možnost (Abbas, 2017).
Palestinský prezident Mahmoud Abbas opět říká, že Palestinci nemají problém
s náboženstvím, jako je Judaismus, ale s izraelskou okupační správou. Říká, že judaismus,
stejně jako křesťanství a islám jsou monoteistická náboženství a vyznávají stejného Boha.
Do toho cituje Korán: „‘Ve jménu milosrdného Boha nerozlišují mezi jeho proroky.‘
Všemohoucí Bůh říká pravdu“ (Abbas, 2017).
Na závěr Abbas vybízí všechny předsedající státy, aby učinily celkem deset opatření, která by
ukončila okupaci země. Zaprvé, žádá, aby do určitého časového rámce Izraelci ukončili
okupaci země. Dále požaduje, aby byly pozastaveny všechny aktivity budování osad
na okupovaném palestinském území. Zároveň chce, aby před násilnou izraelskou okupací
byla zavedena mezinárodní ochrana, která by dohlížela na konec okupace. Tuto okupaci
podle prezidenta Abbase nemůžeme vtichosti přecházet, neboť je to morální imperativ,
který je v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti 605 (1987), 672 (1990), 673 (1990)
a 904 (1994), jejichž základem jsou Ženevské konvence a které požadují územní uspořádání
z roku 1967. Prezident Abbas tedy žádá respektování těchto rezolucí a uznání hranic
z roku 1967. Dále žádá, aby se všechny členské státy přímo i nepřímo podílely na ukončení
okupace, aby zaujaly stejný přístup, jako měly vůči režimu apartheidu v Jižní Africe (Abbas,
2017).
V případě diskurzu Benjamina Netanyahua jsem nezaznamenal, kromě již zmíněné genocidy,
žádné nálepkování, které by bylo v rámci delegitimizace politickým nálepkováním
podle Oren a Bar-Tala relevantní. Na druhou stranu politické nálepkování z pozice
Mahmouda Abbase bylo velmi intenzivní a frekventované. Zejména označení okupanti,
imperialisté a kolonialisté byla v projevech Abbase velice frekventovaná. Z toho se dá
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vyvodit, že zatímco Benjamin Netanyahu delegitimizaci politickým nálepkováním vůči
Palestincům nepoužívá, Mahmoud Abbas delegitimizaci politickým nálepkováním využívá
nejvíc, a dokonce nejvíc ze všech kategorií delegitimizace Oren a Bar-Tala.

6.5. Meziskupinové srovnávání
Meziskupinové srovnávání dle teoretiků Oren a Bar-Tala (Oren, Bar-Tal, 2007) se explicitně
nevyskytuje v projevech obou politických lídrů. Spíše se meziskupinové srovnávání
palestinského lídra Abbase projevuje v kategorii politického nálepkování. Nicméně
na základě projevů je patrné, že se obě strany snaží „ospravedlňovat svoje pozice“
a „vyzdvihnout relevantnost své pozice“. Každý se vidí jako ten více „oprávněný“,
kdežto utrpení spáchané na „druhých“ víceméně „neřeší“.
Ve své analýze jsem nic konkrétníhotypu Barbaři či Hunové nezaznamenal, avšak je nutno
říct, že zde v určitém případě dochází ke srovnávání mezi „my“ a „oni“ (Tajfel et al., 1979,s.
40-44).
Netanyahu ve svých projevech povyšuje Židy na ty „lepší“ a „nadřazenější“,
kdežto Palestince vidí jako ty „podřadnější“, „barbary“, „necivilizované lidi“ žijící
ve středověku. Nemluví tak o všech Palestincích, ale v projevech, kde kritizuje teroristické
činy a násilí konané na svých lidech, je z jeho projevů vidět, že zaujímá takové stanovisko
o Palestincích jako násilnících, necivilizovaných, podřadnějších a barbarech (Bar-Tal, Oren,
2012,s. 1-2; Netanyahu, 2015). Zároveň Izrael chápe jako jediný „národ“, který na Blízkém
východě ztělesňuje „demokracii západního typu“. Dle jeho názoru ztělesňuje „světlo zářící na
Blízkém Východě“ (Netanyahu, 2018).
Na druhou stranu Abbas vidí počínání Izraelců ze své perspektivy jako činnost narušitelů
míru, kteří se svojí imperialistickou a koloniální politikou stávají násilníky a mučiteli
Palestinců (Bar-Tal, Oren, 2012, s. 1-2). Zároveň uznává hegemonii Židů nad jejich územím
a ukazuje, jak „oni“ na rozdíl od Palestinců porušují mezinárodní právo a závazky plynoucí
z rezolucí OSN, které jasně odsoudily expanzivní a koloniální politiku Izraele (Abbas, 2016).
Čili z pozice „my“ a „oni“ ukazuje, že Izraelci jsou těmi „silnějšími“, kteří využívají svoji
pozici k izolaci Palestinců od okolního světa a tím dochází k nevraživosti Palestinců
vůči Izraelcům. Abbas také implicitně říká, že v Jeruzalémě dochází k znesvěcování Al-Quds,
neboť toto svaté místo je narušováno izraelskou okupační správou (Abbas, 2017).
Explicitně žádné nálepkování meziskupinového srovnání dle Oren a Bar-Tala v této kapitole
nezaznělo. Avšak vzhledem k mému pozorování je patrné, že v diverzifikaci na „my“ a „oni“
Benjamina Netanyahua, vnímá Izrael jako ten víc civilizovaný, nadřazený, se kterým se
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vyplatí „spolupracovat“. Na druhou stranu Mahmoud Abbas je v pozici „slabšího“,
přičemž implicitně uznává silnější pozici Izraele. V porovnání na „my“ a „oni“ je nazývá
násilníky, mučiteli a znesvětiteli.

7. Diskuze
Jelikož je moje práce interpretativní analýzou, je standardním postupem v diskurzivní analýze
a interpretačním výzkumu vytvořit kapitolu „Diskuze“, kde bych jednotlivá data ze své
analýzy shrnul a promítnul celkový obraz delegitimizace obou politických lídrů. Moje
analytická část byla implementací teorie Nety Oren a Daniela Bar-Tala (Oren, Bar-Tal, 2007)
v projevech předních politických vůdců států Izraele a Palestiny a pozorováním relevantních
dat.Vanalytické části jsem zkoumal cca celkem 12 projevů (projevy obou politických vůdců
a rozhovorys Benjaminem Netanyahuem) na každé straně, které obsahovaly relevantní data
delegitimizace. Jak jsem již nastínil, mým cílem bylo pozorovat podobnosti a rozdíly
delegitimizace izraelského předsedy vlády Benjamina Netanyahua a palestinského prezidenta
Mahmouda Abbase. Pro lepší pochopeníinterpretativního deskriptivníhovýzkumu jsem
vytvořil tabulku. Ve dvou pravýchsloupcích jsou vypsáni přední političtí vůdci. V levém
sloupci jsou vypsány typy delegitimizace podle Oren a Bar-Tala (Oren, Bar-Tal, 2007, s.
113). Následně popisuji jednotlivé delegitimizační pojmy (kurzívou uvádím pojmy, které
jsem vyhodnotil jako relevantní dlejiných teoretiků), kterými se navzájem ponižovali, a
následně vyvozuji patřičné závěry.
Benjamin Netanyahu

Mahmoud Abbas

Dehumanizace

barbaři, primitivové*

—————

Připisování
negativních rysů

násilníci, agresivní,
nerozvážní*, zaostalí*
a nevzdělaní*

agresivní, násilní, brutální, provokující,
diskriminující, lichváři

Vyčleňování

teroristi, vrazi, psychopati*

teroristi, vrazi, narušitelé mez. smluv,
narušitelé mez. práva, násilníci*,
mučitelé*, znesvětitelé*

Politické
nálepkování

————

okupanti, imperialisti, kolonialisti

Meziskupinové
srovnávání

barbaři

—————

*Výrazy označené hvězdičkou jsou dedukované z textu autorem této bakalářské práce, nikoliv
použity přímo mluvčími.
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Projevy obou politických vůdců zlet 2015-2018 byly převážně proneseny na půdě OSN
(Abbas, 2015; Abbas, 2016; Abbas, 2017; Abbas, 2018; Netanyahu, 2015; Netanyahu, 2016;
Netanyahu, 2017). Především se jednalo o projevy vrámci zasedání Rady bezpečnosti OSN
či při zasedání na Valném shromáždění OSN. Dále jsem čerpal zrozhovorů, které byly
poskytnuty pro televizní stanice jako například CBS (Netanyahu, 2018). Relevantní projevy
Netanyahua jsem našel i v projevech při zasedání AIPAC (Netanyahu, 2015; Netanyahu,
2016; Netanyahu, 2017; Netanyahu, 2018), což je Americko-izraelský výbor pro veřejné
záležitosti, který patří mezi nejvlivnější lobby v USA. V případě Mahmouda Abbase jsem
také zařadil projevy pronesené při zasedání v Rámaláhu, kde reagoval na určitá politická dění
jako například přesun amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. V případě
izraelského premiéra Benjamina Netanyahua jsem mohl jeho diskurz porovnat v projevech
na půdě OSN či AIPAC (Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti)nebo v
rozhovorech pro televizní stanici. Nicméně ve svých projevech zachovával stálý typ diskurzu.
Především na půdě OSN i AIPAC vyzdvihoval Izrael jako světovou velmoc, zároveň
osočoval Palestince z terorismu a násilí páchaném na nevinných izraelských civilistech. Ve
svých projevech pro AIPAC mluvil více euforicky, jelikož jeho publikum bylo silně
proizraelské. Netanyahu ve svých projevech mluvil plynule anglicky, působil velice
sebevědomě a charismaticky. Palestinský prezident Mahmoud Abbas ve svých projevech na
půdě OSN mluvil velice konstruktivně, odkazoval na relevantní rezoluce a smlouvy.
Argumentoval, že Izrael pokračuje ve své politice rozšiřování osad, kterou odsoudilo
mezinárodní společenství, ale Izrael se jim nepodřídil, sám se staví nad mezinárodní zákon a
právo. Palestinci to chápou jako porušení mezinárodního práva a okupování jejich země.
Izraelskou politiku expanze osad vnímají Palestinci jako imperialistický zločin a agresi. Na
druhou stranu v kontextu přesunu amerického velvyslanectví do Jeruzaléma Abbas
zpochybňuje holokaust jako zločin spáchaný na Židy, jako rasisticky motivovaný zločin. Zde
říká, že za vyhlazení Židů mohla povolání, která vykonávali – lichva a bankovnictví (Abbas,
2018). Především v diskurzu Abbase byl vidět rozdíl mezi jeho projevem na půdě OSN či v
Rámaláhu. Ve všech projevech mluvil arabsky, nicméně bylo vidět, že na půdě OSN
vystupuje více formálně. Když však promlouval v Rámaláhu na zasedáních, kde se vyjadřoval
k negativním politickým situacím vůči Palestině, a ve svém rozhořčení dělal chyby. Ve svých
projevech nepůsobí tolik sebevědomě a mnohdy působí frustrovaně. Ačkoliv se projevy obou
politiků diametrálně lišily, co se diskurzu a obsahu týče, přesto jsem našel něco, co mají oba
společného a to, že oba odkazovali na náboženské spisy.
Co se týče sociálního kontextu v období 2015-2018, tak izraelsko-palestinský konflikt
pokračoval v duchu asymetrie moci, tedy expanze izraelských osad na Západním
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břehuJordánua ve východním Jeruzalému (Fisk, 2018). Na to reagovala palestinská
teroristická organizace Hamás útoky, které byly odpláceny Izraelci v mnohem destruktivnější
podobě. Především oblast Gazy, kde militantní moc drží Hamás, je místem, kde dochází k
největším střetům mezi IOS (Izraelské ozbrojené síly) a Hamásem. V oblastech mimo Gazu
se jedná o četné menší konflikty mezi jednotlivými stranami tzv. intifády dlouhých nožů či
různých extremistických individuí, které se dopouští útoků na civilisty (Beaumont, 2015).
Benjamin Netanyahu používal dehumanizaci jako delegitimizaci vůči Palestincům,
kdežto v Abbasově projevech jsem dehumanizaci namířenou proti Izraelcům nezaznamenal.
To pro mě znamenalo důležitý nález, protože dehumanizaci chápu jako nejhorší typ
delegitimizace v rámci typologie teorie delegitimizace Oren a Bar-Tal, protože tato
dehumanizace je podmínkou pro genocidou a masové násilí (Oren, Bar-Tal, 2007, s. 113;
Moshman, 2007, s. 121). Za to připisování negativních rysů je kategorií delegitimizace, která
byla patrná u obou politických vůdců. Oba politici proti sobě použili nálepky typu násilníci a
agresivní. V případě Abbase to bylo především v rámci politiky rozšiřování osad, v případě
Netanyahua to bylo v rámci teroristických zločinů páchaných na izraelských civilistech.
Avšak v případě Benjamina Netanyahua byly vidět dehumanizační nuance jako nerozvážní,
zaostalí, kteří si nedokáží cenit svých vlastních životů, v kontextunásilných protestů, které
nikam nevedou (Netanyahu, 2018). Netanyahu mluví v kontextu povstání v Gaze 2018
(Netanyahu, 2018), kde došlo k odstřelování Palestinců ostrými náboji (iRozhlas, 2018).
Palestina svými protesty reagovala na přesun amerického velvyslanectví do Jeruzaléma.
Netanyahu nerozumí situaci v Gaze, proč palestinské vedení neinvestuje peníze do
infrastruktury a obecně lepších životních podmínek Palestinců. Místo toho Hamás zbrojí a
podporuje Palestince ke vzpouře tak, že izraelské ozbrojené složky musí reagovat i střelnými
zbraněmi (Netanyahu, 2018). Za to Abbas používá vůči Izraelcům termíny (krom těch co
jsem výše jmenoval), které jsou čistě negativního rázu: brutální, provokující, diskriminující.
V tomto kontextu například naráží na kontrolní stanoviště a bariéry zavedené Izraelci, které je
diskriminují, provokují, ztěžují jejich každodenní život (Abbas, 2015). I třetí dimenze
delegitimizace vyčleňování byla velice frekventovaná a nesla důležitý poznatek, že obě strany
se označovaly za teroristy a vrahy. U těchto označení se jednalo především o kontext, kdy
byli palestinskými extremisty vražděni nevinní civilisté. V případě Benjamina Netanyahua
bylo slovo terorista použito častěji tam, kde odkazoval na vraždy páchané teroristy na
civilistech (Netanyahu, 2016). V případě Abbase se jednalo o označení teroru páchaného
izraelskou okupační správou a při kolonizování Palestiny (Abbas, 2018). V případě
Netanyahua bylo vyčleňování nejvíce a nejčastěji obsaženou delegitimizací vůči Palestincům.
V této kategorii a v tomto kontextu bylo implicitně použito delegitimizační označení
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psychopati(vypadající jako psychicky narušení), kdy teroristické činy a zločiny na izraelských
civilistech byly ze strany Hamásu a jiných palestinských příznivců opěvovány jako heroické
činy mučednictví (Netanyahu, 2016). Na druhou stranu Mahmoud Abbas se v této kategorii
odkazoval na mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy. Izrael označil jako narušitele těchto
stěžejníchprincipů a povinností z nich vyplývajících (rezoluce 181 (II) a 194 (III)). Především
Izraeli vytýká permanentní okupaci a prosazování politiky Jednostátního řešení než
Dvoustátního řešení (Abbas, 2015). Zároveň podle mezinárodního práva porušuje i Chartu
OSN a další rezoluce: 242 (1967), 338 (1973) až k rezoluci 2334 z roku 2016 (Abbas, 2017).
V kategorizaci Politického nálepkování jsem z projevů Benjamina Netanyahua nic
nepozoroval. Avšak u palestinského prezidenta to byla nejfrekventovanější a nejobsáhlejší
část mé analýzy. Nejfrekventovanější slovo v projevech Mahmouda Abbase bylo právě slovo
okupanti nebo okupace, kterou chtěl vyzdvihnout stěžejní pozici Palestinců. Další pojmy
spojené s politickou konotací byly imperialisté a kolonialisté. V daném kontextu Abbas říká,
že nemá problémem s židovstvím jako takovým, ale problém vidí v izraelské koloniálně
okupační správě (Abbas, 2017). Delegitimizace meziskupinového srovnávání jako poslední
typ delegitimizace bylo nejtěžší pozorovat, nakonec jsem našel implicitní označení
Netanyahua vůči Palestincům a arabským zemím, označuje je za „barbary“, neboť pozici
Izraelců vyzdvihoval jako tu západně a demokraticky orientovanou, civilizovanou
(Netanyahu, 2015; Netanyahu, 2018). V obou případech kategorizování na „my“ a „oni“ bylo
již zahrnuté v předchozích kategoriích. Nicméně je z projevů Benjamina Netanyahua je
patrné, že Izraelce vnímá jako nadřazené, ty civilizované a vzdělané oproti Palestincům, kteří
jsou barbarští. V případě Mahmouda Abbase jsem žádné meziskupinové srovnávání
delegitimizace podle teoretiků Oren a Bar-Tal nezaznamenal (Oren, Bar-Tal, 2007).
Na základě mého zkoumání tzn. interpretaci dat, dílčích zkoumání, vytvoření tabulky a
následného vidění delegitimizace jako „celku“, jsem došel k závěru, že ačkoliv oba dva
politici používají odlišný diskurz a zastupují opačné strany nepoddajného konfliktu, používají
podobné i rozdílné typy delegitimizace dle teoretiků Oren a Bar-Tal (Oren, Bar-Tal, 2007, s.
113). Netanyahu používal nesilnější typ delegitimizace – dehumanizaci. Nazýval Palestince
primitivními a barbary. Na druhou stranu Abbas Izraelce nedehumanizoval. Avšak v případě
připisování negativních rysů a vyčleňování oba tento typ delegitimizace použili. V případě
politického nálepkování jakožto čtvrtého typu delegitimizace nebylo použito na straně
Netanyahua, kdežto u Abbase to byl nejčastější typ. V případě meziskupinového srovnávání
Netanyahu použil termín barbaři vůči Palestincům v implicitní formě. Abbas Izraelce na
základě tohoto typu delegitimizace nedelegitimizoval. Zatímco Netanyahu nejvíce používal
delegitimizaci typ vyčleňování vůči Palestincům, Abbas nejvíce použil delegitimizaci
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politické nálepkování. Nejsilnějším typem delegitimizace však je dehumanizace, kterou
používá jen Benjamin Netanyahu.
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8. Závěr
Cílem této práce bylo odpovědět na mé výzkumné otázky:
1) Jak přední političtí protagonisté, premiér Benjamin Netanyahu a prezident Mahmoud
Abbas delegitimizují druhou stranu podle teorie delegitimizace Nety Oren a Daniela BarTala? A jaké kategorie delegitimizace vůči druhé straně izraelsko-palestinského konfliktu
používali ve svých politických projevech v období 2015-2018?
2) Jaké jsou podobnosti a rozdíly delegitimizace v diskurzu těchto politických vůdců?
Práce aplikovala teoretický rámec a konceptuální rámec, ve kterém byly obsaženy teorie
nepoddajnosti Louise Kriesberga (Kriesberg, 1998), teorie očerňování identity I. W. Zartmana
(Zartman, 2005) a teorie delegitimizace Nety Oren a Daniela Bar-Tala (Oren, Bar-Tal, 2007).
Metodologie práce byla provedena na základě tématické diskurzivní analýzy, v rámci
které byl zkoumán delegitimizační diskurz v relevantních projevech obou politických vůdců.
Analýza delegitimizačního diskurzu podle teorie delegitimizace Oren a Bar-Tala byla
provedena na cca 12 projevech obou politických lídrů.
Z provedené analýzy vyplývá, že Benjamin Netanyahu dehumanizoval Palestince tím, že je
vnímal jako primitivní či barbary. Ve svých projevech vyzdvihuje vyspělost Izraele, který je
v kontrastu s primitivní Palestinou, světovým hráčem. Zároveň považuje Palestince
za barbary a zpátečníky oproti civilizovanému a demokratickému Izraeli. Na druhou stranu
prezident Abbas vnímá svou stranu jako ty diskriminované, kteří jsou v rozložení asymetrie
moci ponižováni silnějším Izraelem. Analýza vede k závěru, že k použití diskurzu
delegitimizace v kategorii dehumanizace docházelo pouze v případě Benjamina Netanyahua.
Abbas v roli slabšího hráče Izrael nedelegitimizoval.
V delegitimizaci připisování negativních rysů byla patrná oboustranná snaha vykreslovat
druhou stranu jako agresory a násilníky. Zatímco v případě Benjamina Netanyahua byl
diskurz delegitimizace vůči Palestincům dehumanizující (vnímání Palestinců jako
nerozvážných, zaostalých a nevzdělaných). V případě Mahmouda Abbase lze vidět
delegitimizaci Izraele v diskurzu brutálních, provokujících a diskriminujících. Abbas vnímá
Izraelce jako mocichtivé agresory, kteří svojí politikou osidlování touží po ovládnutí většího
území.
Diskurz vyčleňování jako třetí typ delegitimizace se objevil u obou politických vůdců.
V případě Benjamina Netanyahua diskurz vyčleňování vůči Palestincům v podobě
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jednoznačného označení Palestinců za „teroristy“ a „vrahy“, kteří páchají zvěrstva
na nevinných civilistech. V případě Netanyahua to byl nejvíce používaný diskurz
delegitimizace. V případě diskurzu palestinského prezidenta Abbase se jednalo o vnímání
Izraele jako toho, kdo páchá teror především svojí agresivní politikou osidlování. V případě
Abbase byl diskurz připisování negativních rysů i ve spojitosti s izraelským porušováním
mezinárodních práv a smluv.
Politické nálepkování jako čtvrtý typ kategorie delegitimizace byl v případě Mahmouda
Abbase nejdominantnějším typem diskurzu. VAbbasových projevech z OSN bylo nejčastěji
opakovaným slovem označení „okupanti“. Izrael označoval jako kolonialisty a imperialisty.
Zajímavé bylo zjištění, že Benjamin Netanyahu politické nálepkování jako typ delegitimizace
ve svém diskurzu vůči Palestincům nepoužívá.
Meziskupinové srovnání jako poslední typ delegitimizace podle teoretiků Oren a Bar-Tala
bylo v projevech nejméně explicitně se vyskytující kategorií. Ačkoliv v projevech docházelo
k rozdělování a diverzifikaci na „my“ a „oni“, objevovalo se pouze označení „barbaři“,
kterým Benjamin Netanyahu označoval Palestince a arabský svět jako necivilizovaný
a zpátečnický. Na druhou stranu vždy ve svých projevech vyzdvihoval Izrael jako vyspělou
zemi, civilizovanou a nadřazenou velmoc, se kterou se vyplatí spolupracovat. V případě
Abbasových projevů bylo implicitně vidět, že uznává nerovnováhu moci mezi Izraelem
a Palestinou, tedy silnější pozici Izraele.
Z diskuze a celkového pohledu na problematiku delegitimizace diskurzu v relevantních
projevech politických vůdců vyplynul závěr, že Benjamin Netanyahu vnímá Palestince
jako primitivy, kteří jsou nerozvážní, nevzdělaní a zaostalí. Jejich agresi a násilnosti chápe
jako přehnané a bezmyšlenkovité. Zároveň vnímá Palestince ve svém diskurzu jako teroristy
nebo chladnokrevné vrahy, kteří jsou schopni zabíjet nevinné civilisty a děti. Jejich
podporování a povzbuzování k teroristickým útokům chápe jako něco logicky
nevysvětlitelného („psychopati“). Obecně se v diskurzu delegitimizace dívá na Palestince
jako na barbary. Na druhou stranu Mahmoud Abbas Izraelce nedehumanizuje, ale vnímá
Izraelce jako agresory a násilníky, kteří svojí politikou osidlování Palestince provokují,
diskriminují. Politikou osidlování vystěhovávají Palestince ze svých domovů a ničí jejich
půdu. Kontrolní stanoviště a bezpečnostní bariéry diskriminují Palestince a komplikují jejich
každodenní život. Zároveň Abbas ve svém projevu zpochybňuje holokaust na Židech
jako rasově motivovaný zločin. Při emotivní rozladěnosti Mahmouda Abbase, když reagoval
na přesun amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma při zasedání rady, označil
holokaust Židů ne za rasově motivovaný zločin, ale za důsledek zapříčiněný povoláním lichvy
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a bankovnictví. Lichva je přitom v islámském světě považována za něco nepřijatelného.
Abbas ve svých projevech odsuzuje Izrael za teror páchaný na jeho lidu, kdy je považuje
za narušitele mezinárodních smluv a práva. Dále je nazývá okupanty, imperialisty
kolonizující jejich zemi. Poslední typ delegitimizace meziskupinového srovnávání v diskurzu
Mahmouda Abbase v jeho relevantních projevech není patrný.
Z toho vyplývá, že Benjamin Netanyahu ve svém diskurzu delegitimizuje Palestince
kategoriemi dehumanizace, připisování negativních rysů, vyčleňování a meziskupinového
srovnání. Na druhou stranu Mahmoud Abbas delegitimizuje Izraelce formou připisování
negativních rysů, vyčleňování a politického nálepkování. Nicméně dehumanizace jako typ
delegitimizace je, co se týče závažnosti, nejsilnějším typem delegitimizace. Podobnosti
delegitimizace v projevech politických vůdců byly v případě připisování negativních rysů
a vyčleňování. V ostatních případech se v diskurzu delegitimizace lišily.
V projevech obou politických lídrů bylo také zajímavé, jakým způsobem se vyjadřovali
na půdě OSN vůči druhé straně. Mnohdy se opakovali, aby zdůraznili relevantnost
a důležitost věcí. Premiér Netanyahu se vůči Palestincům odkazoval na případy
chladnokrevných vražd či teroristického činu. V případě prezidenta Abbase se politik
odkazoval na mezinárodní smlouvy, odkazoval se na Chartu OSN a rezoluce, kterými jasně
odsoudil pokračující izraelskou expanzivní politiku osidlování.
Další zajímavostí bylo, že Netanyahuovy projevy na půdě OSN byly spíše mířeny
pro všechny státy OSN individuálně. Ve svých projevech často poukazoval na důležitost
Izraele jako mezinárodního hráče v boji proti terorismu, důležitost kybersekuritizace
a technologií. Zároveň vyzdvihoval Izrael jako „světlo zářící na Blízkém východě“
nebo jedinou demokracii západního typu na Blízkém východě. Oproti tomu Abbasův projev
byl především namířen proti Izraeli, aby se ostatní země jasně postavily proti izraelské
politice osidlování a hlasovaly proti ní.
U obou politiků také stojí za zmínku, že se ve své rétorice odkazují na své duchovní spisy.
Avšak častější to bylo ze strany izraelského Benjamina Netanyahua, než u jeho protivníka
Mahmouda Abbase.
V projevech obou politických lídrů z let 2015-2018 docházelo k používání diskurzu
očerňování identity jako delegitimizace. V používání typu delegitimizace se oba političtí lídři
shodují i liší. Během analýzy projevů klíčových politických lídrů bylo dosaženo toho
výsledku, že zatímco premiér Netanyahu vidí Palestince jako agresory, vrahy a teroristy,
prezident Abbas vidí Izraelce jako agresory, kteří ilegálně a proti mezinárodnímu právu
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okupují jeho zemi. K tomu Izrael používá především diskurzu typu delegitimizace politického
nálepkování. Naopak bylo paradoxní, že nejméně vyskytujícím ukazatelem typu
delegitimizace bylo meziskupinové srovnávání.
V návaznosti na vítězství strany Likud v čele s Benjaminem Netanyahuem v parlamentních
volbách v roce 2019 lze předpokládat, že politika budování osad bude pokračovat. Tento fakt
nasvědčuje tomu, že Dvojstátní řešení stále není na dosah, neboť palestinský prezident
Mahmoud Abbas je ochoten se vrátit ke hranicím z roku 1967, tzv. Zelené linii. To je
však pro Benjamina Netanyahua nepřijatelná varianta, neboť by musel vysídlit desetitisíce
osadníků a mnoho obyvatel Izraele by se tak owcitlo bez domova. Jako další problém
pro konsolidaci konfliktu se jeví nejednota palestinské reprezentace. Na jedné straně je
Palestinská autonomie v čele s prezidentem Mahmoudem Abbasem a na straně druhé
teroristická organizace Hamás, která z pásma Gazy střílí rakety na izraelské osady. Izraelská
strana na tyto útoky reaguje tvrdě a ještě víc zpřísňuje bezpečnostní opatření. V rámci
eskalace konfliktu mezi oběma stranami dochází k vzájemné delegitimizaci, která tento
nepoddajný konflikt ještě více zatvrzuje.
Pro další výzkum by byla vhodná obsahová analýza kvantitativního typu, která by počítala
frekvence jednotlivých delegitimizačních výrazů na nějakém reprezentativně srovnatelném
souboru projevů.
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