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1. ÚVOD
1.1.

Metodologická složka

Tématem mé dizertační práce je palestinská identita a palestinská tradiční kultura.
Pokouším se na tuto problematiku nahlížet originálním způsobem a téma uchopit z úhlů
pohledu, které do jedné práce dosud žádný autor takto komplexně nezahrnul.
Pro dané téma jsem se rozhodla během mého pobytu na palestinských autonomních
územích, kde jsem v rozmezí listopad 2006 až srpen 2008 strávila 13 měsíců. Věnovala jsem
se dokumentaci palestinského kulturního dědictví, sběru folklóru, záznamu orální historie
a současné životní situace palestinských obyvatel. Specielně mne zajímala identita místních
obyvatel, jejich hodnoty, názory, postoje, životní styl a stanoviska k místním i celosvětovým
problémům, a také kultura mládeže a postavení žen. Autenticitě výzkumu výrazně napomohla
skutečnost, že jsem po celou dobu mého působení v Palestině žila společně s místními
arabskými rodinami, které mě přijaly jako svého člena a umožnily mi splynutí s místní
komunitou a bezprostřední dlouhodobý kontakt s jejími příslušníky. V jednotlivých
hostitelských rodinách jsem zůstávala po třech měsících, což byl dostatečný časový úsek na to
se s rodinou sžít a vybudovat si vzájemnou důvěru. Poznala jsem tak z blízka život celkem
čtyř místních rodin palestinských křesťanů z Betléma. S rodinami jsem prožívala v jejich
rytmu jak každodenní rutinu, tak i slavnostní události jako zásnuby, svatby, křtiny a výroční
slavnosti. Na dobrovolnické bázi jsem také pracovala v oblasti volnočasových aktivit na
Arabském vzdělávacím institutu v Betlémě (Arab Educational Institute in Bethlehem). Zde
jsem přišla do intenzivního, neformálního a dlouhodobého kontaktu s širokým spektrem
betlémské společnosti, s muslimy i křesťany, s lidmi z různých sociálních vrstev, se
skupinami předškolních dětí, školáků, dospívajících, s univerzitní skupinou, skupinou žen
a sdružením rodin. Každotýdenní setkání studentů a dospělých byla vyhrazena diskuzím na
aktuální témata, hovořilo se o historii, politice, míru, víře, naději, o hodnotách, střetu kultur,
respektu k odlišnému, o tom, jak čelit místní tíživé politicko-hospodářské situaci, a také se
otvírala jinak tabuizovaná genderová témata včetně sexuality. Já jsem pomáhala vedoucímu
meetinku ve vymýšlení témat setkání, v přípravě otázek a podkladů a v organizaci samotné
diskuze. Tato setkávání pro mne byla velkým přínosem, zrovna tak členové jednotlivých
skupin vesměs pozitivně reagovali na mou přítomnost jakožto příslušníka jiné kultury. Mým
zapojením

do

diskuzí

vznikal

kontrast

svou

světonázorů,

někdy

kontroverzních

a provokativních, což já osobně vnímala jako velké obohacení a záznamy z těchto setkání jsou
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jedním ze zdrojů, z nichž jsem čerpala při psaní své dizertační práce. Většinu z oněch třinácti
měsíců jsem prožila v Betlémě a jeho okolí, avšak procestovala jsem téměř celý Západní břeh.
Cestovala jsem cíleně, za konkrétními rodinami, jednotlivci či institucemi do míst, jejichž
zahrnutí do mého výzkumu jsem považovala za významné. I přes obrovské úsilí vyvinuté
z mé strany rozšířit výzkum o oblast Gazy mi izraelskou stranou nebylo povoleno Gazu
navštívit, údajně z bezpečnostních důvodů.

Můj terénní výzkum se tedy týká výhradně

Západního břehu. Při cestování jsem navštěvovala i další rodiny ze všech koutů Západního
břehu. Jednalo se o rodiny palestinských muslimů, včetně muslimů z uprchlických táborů.
S těmito rodinami jsem trávila jeden až pět dní. Kontakty jsem získávala od svých známých
z betlémské komunity nebo přímo od hostitelských rodin, byl mi nápomocen též palestinský
ambasador v Praze. Vždy jsem byla velmi srdečně přijata, rodina se mi maximálně věnovala
a spolupracovala na systematickém sběru dat pro můj výzkum. Týkalo se to poskytování
neformálních i strukturovaných interviews, vyprávění svých životních příběhů, umožnění
zúčastněného pozorování jejich denní náplně, zvyklostí a soužití členů v rodině. Hostitelé mě
také seznámili s místem, kde žijí a s jeho okolím.
V rámci terénního výzkumu jsem rozvíjela následující činnosti: Dokumentovala jsem
výrobní postupy tradičních palestinských řemeslných odvětví. Navštívila jsem specializované
dílny zpracovávající perleť, olivové dřevo, kámen, terakotu, provozovny, které vyrábějí
keramiku, sklo, mýdla, svíčky, také kaligrafickou dílnu a dílnu, kde se malují ikonografické
obrazy. Dokumentovala jsem bohatou výrobu tradičních výšivek a upadající výrobu místního
textilu. Navštívila jsem místa, kde se zpracovávají olivy, vyrábí olivový olej, podívala jsem se
na vinice a výrobu místního vína. Zavítala jsem do pekáren a kuchyní připravujících tradiční
pokrmy. Sledovala jsem činnost specializovaných manufakturních odvětví, jako jsou právě
výšivky nebo výroba tzv. svatých lístečků. Dokumentovala jsem specifický ráz tradiční místní
architektury (města, domy, interiéry, civilní i náboženské stavby). Sledovala jsem změny
v krajině a v osídlení pod tíhou okupace a pod vlivem výstavby separační zdi. Zaznamenávala
jsem situaci v uprchlických táborech (Jenin, Al Arroub, Dheisha, Aida). Věnovala jsem se
způsobu obživy Palestinců ze Západního břehu (zemědělství, obchod, výroba, služby). Během
doby mého pobytu jsem dvěma rozvětveným starým betlémským křesťanským rodinám
pomohla sestavit genealogické stromy, s rodinou Nasser jsme se dostali až do 16. století,
u rodiny Giacaman do počátku 19. století. Vycházeli jsme z paměti rodinných příslušníků,
jejich záznamů a z matričních údajů vedených církví. Dokumentovala jsem události
8

palestinské muslimské i křesťanské rodinné a výroční obřadnosti. Podnikala jsem rozhovory
s vytipovanými osobami za účelem sběru orální historie (včetně pamětníků roku 1948, první
intifády, obětí okupace, osob, které prošli izraelským vězením atd.). Realizovala jsem
interviews o soudobé situaci s širokou a pestrou škálou palestinských obyvatel (průřez napříč
politickým, náboženským a sociálním spektrem, zahrnuty byly všechny věkové skupiny, muži
i ženy). Zaznamenávala jsem místní folklór. Při výzkumu jsem uplatňovala metody
zúčastněného pozorování, neformálních rozhovorů, cílených rozhovorů a interviews,
skupinových diskuzí, zadání témat pro volný písemný projev na určené téma a jeho
zpracování/vyhodnocení, aktivní zapojení se do životního stylu hostitelských rodin
a spolupodílení se na denní rutině a rituálech. Po celou dobu pobytu jsem si vedla deník, do
něhož jsem zaznamenávala své každodenní reflexe. Během diskusních setkání a cílených
rozhovorů jsem vyhotovovala písemný záznam. Také jsem využívala záznamu na diktafon
a fotografickou dokumentaci. Mimo dat získaných z terénního výzkumu jsem při psaní této
dizertační práce čerpala informace z odborné literatury, interních nepublikovaných materiálů
palestinských výzkumných organizací (např. ARIJ – Applied Research Institute
Jerusalem/Bethlehem, PASSIA – Palestinian Academic Society for the Study of International
Affairs Jerusalem, Arab Educational Institute Bethlehem, Hebron Rehabilitation Committee,
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/Ramallah, Palestininan Heritage
Center/Bethlehem ad.), z internetu, ikonografického materiálu, dobových fotografií
a materiálních artefaktů.
Strukturování mé dizertace je promyšleným konceptem, založeným na tříleté intenzivní
práci na daném tématu. Má práce vychází především z přímé osobní dlouhodobé zkušenosti
a snaží se otázku palestinské identity pojmout v širokém kontextu a zdůraznit i aspekty, které
v jiných pracích akcentovány nejsou. Autentifikující přístup spočívá v zahrnutí nejen
historických skutečností, ale i v důrazu na zachycení současných posunů v hodnotách
a mentalitě, v důrazu na analýzu formování identity pod vlivem okupačního režimu, výstavby
separační zdi a především působení moderních médií. Zahrnuta je otázka pnutí mezi tradiční
kulturou a liberalismem, otázka konfliktu hodnot týkající se především mladých lidí. Nové je
též zahrnutí tradiční materiální kultury jako významného činitele spoluformujícího národní
identitu.
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1.2.

Substantivní složka: geografie, demografie, historický rámec

Abychom mohli zkoumat téma palestinské identity (vycházeje z premisy, že tato existuje),
je nutné mít přehled o geografii a demografii regionu a hluboký vhled do historických
souvislostí.
Území historické Palestiny leží na západním okraji asijského kontinentu. Na západě je
území omýváno vodou Středozemního moře, na severu hraničí s Libanonem a Sýrií, na jihu je
ohraničeno Akabským zálivem a Sinajským poloostrovem patřícím Egyptu. Východní hranici
tvoří řeka Jordán. Na území historické Palestiny v současné době leží stát Izrael (od roku
1948) a oblasti tzv. palestinské autonomie pod izraelskou svrchovaností (ustavena v letech
1994-6). Palestinská autonomní území se sestávájí ze dvou oddělených územních celků, a to
ze Západního břehu a pásma Gazy. Západní břeh je 130 km dlouhý a 40-65 km široký, jeho
rozloha činí 5860 km² (země 5640, vodní plocha 220 km²). 1

Zahrnut je Západní břeh,

severozápadní část Mrtvého moře, není zahrnut Východní Jeruzalém. Hranice se státem Izrael
tvoří 307 km a s Jordánskem 97 km. Pásmo Gazy má rozlohu 365 km². 2 Je to 25 km dlouhé
a 5-12 km široké území. Hranice s Izraelem činí 51 km, s Egyptem 11 km a s pobřežím 40
km. V Gaze na 1 km² připadá 3945 obyvatel, hustota osídlení Západního břehu činí 463
obyvatel na 1 km². 3 Izrael má celkovou rozlohu 20 770 km². Hranice s Egyptem činí 266 km,
s pásmem Gazy 51 km, s Jordánskem 238 km, s Libanonem 79 km a se Západním břehem
307 km. Izraelské pobřeží Středozemního moře má 273 km. 4 Západní břeh se člení na 11
distriktů – dle rozlohy: Hebron (největší), Ramallah, Bethlehem, Nablus, Jericho, Jenin,
Tubas, Jerusalem, Tulkarem, Salfit, Qalqilia. Pásmo Gazy se sestává z pěti distriktů – Khan
Younis (největší), Deir Al-Balah, Gaza, Rafah, Severní Gaza. Západní břeh lze rozdělit na
údolí řeky Jordán 5 (Jordan Valley), což je úrodná rovina podél řeky Jordán, dále Východní
svahy charakteru kamenité polopouště (Eastern Slopes) 6 vedoucí k Mrtvému moři, centrální
1

https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/geos/gz.html

2

Pro porovnání: rozloha Prahy činí 496 km².

3

V České republice připadá na 1 km² 130 obyvatel.

4

https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/geos/is.html#Geo

5

Cca 400 km2

6

Cca 1 500 km2
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vrchovinu (Central Highlands) 7 tvořenou terasovitými kopci, a také semi-přímořskou zónu na
severozápadě území. 8 Clima je mediteránní, léta jsou horká a suchá, zimy bývají krátké,
chladné a vlhké. Množství srážek souvisí s nadmořskou výškou a lokalizací zmíněných čtyř
klimatických regionů. Pásmo Gazy je krajinotvorně přímořská rovina, písečné duny jdou do
výše až 40 metrů.
Demografické údaje o Palestině jsou značně odlišné v závislosti na tom, ze kterých zdrojů
čerpáme. Co se týká počtu arabského obyvatelstva na palestinských územích, bývají izraelské
údaje výpazně nižší než palestinské. Data třetí strany se většinou nachází mezi izraelskými
a palestinskými čísly. Primárními palestinskými zdroji jsou Palestinian Central Bureau of
Statistics (PCBS) 9 , Palestinian Ministry of Health (PA MOH) 10 a Palestinian Central Election
Commission (CEC). Základní izraelské zdroje jsou Israel Central Bureau of Statistics
(ICBS) 11 , Israel Civil Administration for West Bank and Gaza 12 a Israel Border Police and
Israel Ministry of Interior 13 . Mezi primární zdroje třetí strany patří UN Population Division &
United Nations Relief Works Agency (UNRWA) 14 a CIA World Factbook. 15 Dle
statistických údajů CIA Word Facktbook jsou demografické údaje palestinských území k roku
2009 následující: 16 V Gaze žije 1 551 859 obyvatel, z toho je 44,4% populace do 14 let.
Naproti tomu se pouze 2,6% dožívá věku nad 65 let. Temto růstu populace je 3,349%.
Nezaměstnanost dosahuje 41,3%. V Gaze žije 1,017 milionu uprchlíků. 81% populace žije
pod hranicí chudoby 300 USD na rodinu se šesti lidma. Západní břeh má 2 461 267 arabských
obyvatel plus na Západním břehu žije 187 000 Izraelských osadníků a 177 000 těchto
7

Cca 3 500 km2

8

Cca 400 km2

9

http://www.pcbs.gov.ps/

10

http://www.moh.gov.ps

11

http://israelipalestinian.procon.org/viewsource.asp?ID=5034

12

http://new.haaretz.co.il/hasen/spages/993704.html

13

http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2001/4/Ministry%20of%20the%20Interior

14

http://un.org/unrwa/, http://un.org/unrwa/refugees/index.html

15

https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/

16

https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/geos/gz.html#People
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osadníků má bydliště ve Východním Jeruzalému. 37,3% populace je ve věku pod 14 let.
Palestinští Arabové tvoří 83% a Židé 17% zdejšího obyvatelstva. Muslimů je 75% (převážně
sunnitského vyznání), židů 17%, křesťanů a ostatních 8%. Počet uprchlíků a jejich potomků
na Západním břehu dosahuje počtu 722 000. Obyvatel Izraele je 7 233 701 (včetně osadníků
na Západním břehu, ve východním Jeruzalémě a na Golanských výšinách). 76,4% tvoří židé
(z nich 67,1% narozena v Izraeli, 22,6% v Evropě nebo Americe, 5,9% v Africe a 4,2%
v Asii), 23,6% ne-židé, většinou Arabové. Hovoří se hebrejsky, arabština je oficiální jazyk
arabské minority.
K roku 2004 izraelská strana vypočítala počet obyvatel Západního břehu a Gazy na 3,06
milionu. To je dle izraelského statistického úřadu o 772 000 obyvatel méně, než jak uvádí
palestinské zdroje. 17 Palestinská statistika k roku 2005 uvádí počet obyvatel Západního břehu
2 531 150 a Gazy 1 481 050. 18
Oblast dnešního Izraele a palestinských území byla kolem roku 4000 př. n. l. osídlena
semitským obyvatelstvem – Kanaánejci a některými dalšími národy. Kanaánejci

byli

polyteisté a vyznávali více než 30 bohů. 19 Přibližně koncem 13. století př. n. l. do Kanaánu
přišly židovské kmeny, které postupně nad Kanaánejci převážily. Bible líčí historii Izraelců
zhruba od 18. století př. n. l., kdy praotec Abrahám vyšel z rodného Cháranu v dnešním
Turecku, aby se podle Božího příkazu usadil v zaslíbené zemi. Pokolení, která přišla za ním,
dala základ 12 izraelským kmenům, z nichž jeden nesl jméno Juda (Jehuda). Vláda Izraelců
v zemi začíná dobytím těchto území Jozuem, nástupcem Mojžíše (kolem 1250 př. n. l.). Dle
Bible vedl Jozue (Ješohua) Izraelity do kraje západně od řeky Jordán, kde se střetli
s Kanaánejci a s národem Filištínů (kniha Jozue). Hlavním písemným pramenem tohoto
období je Tóra (5 knih Mojžíšových). Starověký Izrael bylo území ohraničené na západě
Středozemním mořem, na severu tvořilo hranici pohoří Hermon, na jihu poušť Negev
s městem Beer Ševa, východní hranice byla pohyblivá. V roce 926 př. n. l. zemřel v bitvě
s Filištýny první židovský král Saul (asi 1020-926 př. n. l.). Biblický národ Filištýnů
(Pelištejců), přišel zřejmě z Balkánu a egejských ostrovů a usadil se v oblasti dnešního pásma
17
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Gazy. Filištíni však vymřeli nebo byli asimilováni a s dnešními Palestinci nemají etnicky nic
společného. Saulovým následníkem byl král David (asi 1010-970 př. n. l.), který učinil
hlavním městem starověkého Izraele Jeruzalém. Davidův syn Šalamoun (970-931 př. n. l.)
nechal v Jeruzalémě postavit tzv. První chrám (chrám byl vybudován na místě biblické hory
Moria, kde měl podle Bible Abrahám obětovat Izáka). Šalamounova vláda je považována za
zlatý věk starověkých Izraelců. Po jeho smrti se starověký Izrael rozdělil na dvě části, na
severu vznikl Izrael s hlavním městem Samáří a na jihu Judea s hlavním městem
Jeruzalémem. V roce 722 př. n. l. severní Izrael zničili Asyřané, lid Izraele byl rozprášen
a stal se tzv. „Deseti ztracenými kmeny.“ Judeu dobyli v roce 586 př. n. l. Babylóňané (král
Nabukadnesar) a První chrám byl zničen. Židé byli nuceni odejít do babylónského exilu,
otroctví, případně uprchnout do jiných zemí. Tento rok je mezníkem v tom, že nastal konec
období samostatného království. Židé od té doby vždy byli pod vlivem nebo přímou
nadvládou jiné říše. Babylón ležel zejména na území dnešního Iráku, jednalo se o vyspělou
říši, které vládl vzdělaný panovník. Nabukadnesar odvedl hlavně židovskou inteligenci
a neměl zájem na zničení tohoto národa, v Babylóně znalostí židovských učenců hojně
využíval a umožňoval jim relativně svobodný život. Z nejschopnějších mužů Izraele učinil
své rádce a správce a židům ponechal úplnou svobodu náboženského vyznání. Poté, co Perská
říše dobyla Babylonii, byl židům v roce 538 př. n. l. umožněn návrat do vlasti. Židé
v Jeruzalémě vystavili tzv. Druhý chrám. V roce 332 př. n. l. Judsko dobyl Alexander Veliký
a nastala doba nadvlády Řecka. Po smrti Alexandra Velikého židovské území nejprve ovládli
Ptolemaiovci a v roce 198 př. n. l. Seleukovci. Antiochos III. židům zaručil možnost žít podle
jejich zvyků. Jeho nástupci Seleukos IV. a Antiochos IV. (175-164) posílili helénizaci. V roce
166 př. n. l. Antiochos IV. nechal vyloupit jeruzalémský chrám a zasvětil ho Diovi. Mezi židy
propuklo povstání, které vedl Juda Makabejský, který v roce 164 př. n. l. dosáhl vítězství
a obnovil Jahveho kult. V letech 142-63 př. n. l. území vládla hasmonejská dynastie a v tuto
dobu naposledy existoval samostatný židovský stát. Jeho existenci roku 63 př. n. l. ukončil
římský vojevůdce Pompeius. Poslední období samostatnosti národa trvalo jen 76 let. Oblast
byla v letech 63 př. n. l. až 324 pod římskou nadvládou. Pompeius židovská království učinil
závislá na Římu, přičemž část moci ponechal v moci místních loutkových monarchů.
Židovský král Herodes Veliký (74-4 př. n. l.) začal kolem roku 20 př. n. l. s přestavbou
chrámu a s rozšiřováním a modernizací Jeruzaléma. V roce 6 n. l. římský císař učinil z území
provincii Judea, kterou spravoval římský prokurátor (v letech 26-36 jím byl Pilát Pontský).
V roce 66, za prokurátora Flora, vypuklo velké židovské povstání, tzv. židovská válka, jejímž
13

cílem bylo osvobodit zemi a obnovit svobodný Izrael. Podnět k válce dal Antioch IV.
Epifanes, který vstoupil do posvátných prostor Chrámu a odnesl část stříbra ke světským
účelům. Skupinou, která vyvolala povstání, byli zélóti, poměrně radikální a vlivná židovská
sekta. Zpočátku mělo hnutí značný úspěch a značná část území se vymkla římské kontrole.
Římskou armádu vedl Titus Flavius Vespasianus, od roku 68 jeho syn Tito. V roce 70 Římané
pobořili Jeruzalém a zničili Druhý chrám, název území byl změněn na Syrie-Palestina
(„Palestina“ vybrali Římané na počest Filištínů, geografické pojmenování Palestina se poprvé
objevuje již u Hérodota) a Jeruzalém byl přejmenován na Aelia Capitolina. V roce 70 bylo
židovské království definitivně zničeno. V roce 73 byl zlomen poslední židovský odpor
u pevnosti Masada na březích Mrtvého moře. Zničením chrámu končí období, kdy se národ
mohl modlit ve svatyni. Zánik Chrámu je zásadní mezník, který přinesl mnoho změn
v bohoslužbách, místo chrámu se lid shromažďoval v synagogách, jejichž účel byl původně
jiný (řecky synagogein – shromáždění), synagogy plnily i funkci škol. V letech 132-235
proběhlo židovské povstání vedené Šimonem Bar Kochbou, avšak nakonec bylo rozdrceno.
Mnoho Židů bylo zabito či odvlečeno do římského otroctví, jiní museli uprchnout, začala
diaspora, rozptýlení židů do celého světa. Malá část židů v zemi zůstala a pokračovala
v náboženském životě. Židé i po dobu diaspory z území svých starověkých států nikdy zcela
nevymizeli. V roce 313 se oficiálním náboženstvím Římské říše stává křesťanství. V letech
324-640 je území pod nadvládou Byzance (roku 614 dobyli Palestinu na krátký čas Peršané).
Císař Konstantin sám konvertoval ke křesťanství. Již jeho matka Helena začala pátrat po
osudových místech spojených s životem Ježíše. Konstantin pak na místě zvěstování narození
Krista, jeho narození, ukřižování a nanebevstoupení nechal vystavit chrámy.
Léta 640-1099 jsou obdobím arabské nadvlády. Arabové dobyli Jeruzalém v roce 638, ale
se zdejšími obyvateli uzavřeli písemnou dohodu, která umožňovala Židům a křesťanům
úplnou autonomii a náboženskou svobodu, Jeruzalém i nadále zůstal centrem křesťanských
poutníků. Od 661 vládli z Damašku arabské říši Umajjovci. Na místě někdejšího Chrámu, na
vrcholku hory Moria v Jeruzalémě byly muslimy vystavěny dvě mešity: Skalní chrám (Dome
of Rock) a v jeho sousedství vizuálně méně nápadnou, ale větší mešitu Al-Aksá. Podle
Koránu se jedná o místo, odkud Prorok Mohammad vstoupil na nebesa. Mohameda údajně
probudil v Mekce archanděl Gabriel a dovedl jej k okřídlenému oři Buráqovi. Na jeho hřbetě
se Mohammed přenesl do Jeruzaléma, kde se na Chrámové hoře spolu s Abrahámem,
Mojžíšem, Ježíšem a dalšími proroky pomodlili k Bohu. Poté odtud Mohammed vystoupal po
žebříku skrze sedm nebí až do samé blízkosti Boha. Tato událost učinila z Jeruzaléma třetí
14

nejvýznamnější poutní místo muslimů. Skalní dům je významná mešita, která se pyšní
oslňující mozaikou z modrých dlaždic, zlatou kopulí a znamenitou matematicky přesnou
proporcí. Toto posvátné místo muslimů nechal vystavit v roce 691 muslimský kalif Abdul el
Malik. Od roku 750 vládla z Bagdádu dynastie Abbásovců. Roku 1009 bylo za chalífy
Hakima rozbořeno mnoho kostelů a nemuslimské víry začaly být pronásledovány. Léta 1099
až 1291 jsou obdobím křižáckých výprav a křižáckých království. V roce 1099 byl Skalní
dům přestaven křižáky na křesťanský svatostánek, po roce 1194 jej však sultán Saladin opět
přestavil do slohu islámu. V období 1291-1517 je oblast pod nadvládou mameluků,
muslimských vojáků, původně otroků, kteří tvořili egyptské vojenské jednotky. Roku 1291
ovládla Svatou zemi mamelucká dynastie Bahrí. Za vlády mameluků se stal islám v Palestině
většinovým náboženstvím. Mameluci byli poraženi až tureckým sultánem Selimem I. V letech
1517-1917 oblasti vládne osmanská dynastie, která uplatňuje centralizovaný systém vlády, na
jejímž vrcholu je osmanský sultán a chalífa v jedné osobě. Důležitým prvkem ve správě říše
byl systém autonomních náboženských obcí, tzv. milletů. Ty byly pro nemuslimy zpočátku
úředně uznány tři – židovský, řecko-ortodoxní a arménský. 20 V roce 1917 je ustaven britský
mandát. V květnu 1948 vzniká stát Izrael.
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2. PALESTINSKÁ IDENTITA
2.1. Palestinská identita jako fenomén
Začneme-li se zamýšlet nad tématem palestinské identity, zjistíme, že máme před sebou
mimořádně zajímavý fenomén. Abychom téma mohli konstruktivně uchopit, nastolím nejprve
otázky, které poté budu podrobně rozebírat. Základní otázkou je, co to je „palestinská
identita“ a co tedy vlastně znamená být „Palestinec.“ Dále co jsou specifika palestinské
identity, které ji odlišují od jiných skupinových či národních identit. Co je pro palestinskou
identitu jedinečné oproti obecným charakteristikám utlačovaných skupin. Jak se palestinská
identita vyvíjela, kde jsou její počátky, jaké jsou její ideové kořeny a které faktory
spolupůsobily na její utváření. Jak se během doby své existence redefinovala a posouvala
svou perspektivu, které faktory tyto posuny působily, jakými historickými fázemi procházela.
Co je pro palestinskou identitu společné po celou dobu její existence. Jak se palestinská
identita vnitřně diverzifikuje. Jaké existují spojnice vedoucí přes jednotlivé diverzifikace.
Které faktory ovlivňují a formují palestinskou identitu. A jak je palestinská identita
exponována.
Odpověď na otázku „kdo je Palestinec“ vyžaduje širší pohled na věc. Palestinský
nacionalimus se zrodil ve druhé polovině 19. století v rámci existence Otomanské říše a nikdy
nedosáhl zhmotnění svých národních tužeb ve formě státu. Skupinová identita byla
Palestincům dlouho upírána a i dnes o ní mnozí pochybují. Používáme-li slovo „Palestinec“,
je nutné definovat, koho do tohoto pojmu zahrnujeme a koho již nikoli. Původních arabských
obyvatel žijících na územích historické Palestiny z doby před založením státu Izrael a jejich
potomků je dnes přibližně 11 milionů. Z těchto 11 milionů obyvatel, žijí cca 4 miliony na
území Západního břehu a pásma Gazy, cca 3 miliony v Jordánsku, přes milion tři sta tisíc
Arabů žije v Izraeli a 1,5 milionu v diaspoře. 21 Palestinci žijí také v Libanonu, Sýrii, Egyptě,
Saudské Arábii, Kuvajtu, Libyi, Iráku a ostatních arabských zemích. V jednotlivých
geografických oblastech můžeme sledovat rozdíly v identitě obyvatel.

Palestinci

z autonomních území Západního břehu se odlišují v některých aspektech od Palestinců
žijících v pásmu Gazy, jinou identitu mají Arabové, kteří žijí na území Izraele, tedy lidé, kteří
v roce 1948 zůstali ve svých domovech a jejich potomci (mají označení „izraelští Arabové“)
a specifické rysy identity mají Palestinci v exilu, z nichž největší skupinu tvoří uprchlíci
21
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hlavně z let 1948 a 1967 a jejich potomci. Masivním trendem současnosti je také emigrace
zvolená dobrovolně s vizí lepší budoucnosti v zahraničí pro sebe i své děti. Tužby a národní
cíle těchto skupin, které čelí odlišným životním podmínkám a problémům, se liší. Např. vznik
samostatného palestinského státu, po němž touží Palestinci žijící na okupovaných územích
Západního břehu a Gazy, není řešením pro izraelské Araby žijící v diskriminujících
podmínkách v Izraeli ani pro palestinské uprchlíky v okolních zemích, pokud jim nebude
povolen návrat či přiznán nárok na repatriace. Mezi těmito skupinami ale existuje také mnoho
spojnic, na jejichž základě lze tvrdit, že se jedná o jeden národ. Používám-li výraz
„Palestinci“ bez bližší specifikace, myslím tím příslušníky všech zmíněných oblastí. Abych
mohla o palestinské identitě psát, vycházím z předpokladu, že tato reálně existuje.
Odůvodňuji to tím, že se Palestinci vyznačují jak obecnými znaky skupinové identity, tak
znaky skupiny utlačované a nadto sdílejí řadu znaků velmi specifických. Před rokem 1948
byly mezi Západním břehem a Gazou čilé obchodní kontakty, města Gaza, Khan Younis
a Rafah se nacházely na cestě do Kaira, hlavního ekonomického a kulturního centra
arabského světa. Dnes jsou Západní břeh a Gaza dvě separované entity, téměř dvě rozdílné
země. Jejich separace je vojensky vnucená realita. Většina Palestinců ze Západního břehu
nikdy nemohla Gazu navštívit, i když je to jeden a půl hodiny jízdy od Jeruzaléma. Pásmo
Gazy je obehnané separační bariérou pod elektrickým proudem a ostnatým drátem. 22 Uvnitř
je pruh země, který je vyprazdňován tak, aby byl plně pozorovatelný z vojenských míst
a pozorovacích věží, proto jsou bourány domy a vyvraceny stromy. Vstupní místa směrem do
Izraele i do Egypta jsou kontrolovány izraelskou armádou. Od plného uzavření v roce 2000
téměř žádný Palestinec není oprávněný projít. V Gaze není téměř nikdo, kdo nemá někoho
zabitého v okruhu rodiny nebo přátel. 23

Komunikace mezi Západním břehem a Gazou

probíhá hlavně skrz média, především internet.
Co tedy Palestince z různých oblastí spojuje? Palestinci mají pocit přináležitosti ke
skupině, kterou dokáží definovat. Mají smysl pro komunitu, její členové se identifikují se
společnými úkoly a aspiracemi. Sdílejí společnou historii a prožitá historická traumata.
Palestinci z různých geografických oblastí mají sympatie pro vzájemný osud. Spojují je
mezinárodně uznaná práva. V jejich vědomí existuje skupinová kontinuita minulosti,
22
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přítomnosti a budoucnosti. V neposlední řadě mají své vlastní kulturní komponenty a velmi
silný vztah ke sdílené kulturní tradici.
Jako utlačované skupiny obecně, Palestinci prožívají hluboký kolektivní smysl
nespravedlnosti. Jelikož cítí, že jejich identita je v neustálém a silném ohrožení, je pro ně
téma identity velmi důležité, a s mimořádnou pozorností se mu věnují nejen na akademické
úrovni, ale zaobírání se vlastní identitou je součástí jejich denní reality. O identitě, o tom, kdo
jsou oni a kdo jsou druzí, velmi často diskutují a vymezují se. Cílem takto zvýšené pozornosti
a úsilí je upevnění své identity, neboť pokud ta je ohrožena, je v risku i existence samotné
skupiny. Posilování identity je prostředek i k ochránění vlastní existence. Prostřednictvím
snah o upevňování identity se skupina také snaží o vyrovnávání se s nespravedlností. Různé
skupiny se snaží svoji identitu posilovat různě, ale v základu jde o to národní existenci
materializovat, a to může být ve formě národního státu nebo i v jiných formách národní
existence. Skupina se snaží svou existenci potvrdit, snaží se objevovat, co se odehrálo v její
historii a definovat kolektivní budoucnost. Součástí vymezování pojmu „my“, je také
vymezování toho, kdo jsou „oni.“ U Palestinců hraje velkou roli obraz nepřítele, který je
velmi zřetelný a v základu ohrožuje jejich existenci. Tento nepřítel tvrdí, že jako lid
neexistují, a že země, na které žijí, není jejich. Nepřítel jim bere půdu, konfiskuje domy,
odvádí zdroje vody a i jinak má nad jejich životy velkou moc. Palestincům je společný velice
silný pocit nespravedlnosti a odpírání a sdílejí také prožitky hluboce zakořeněných traumat.
Dodnes žijí v nejistotě, zda dosáhnou aktualizace své identity ve formě státu. Palestinci ve své
domovině nikdy nedosáhli národní nezávislosti. Podařilo se jim sice zajistit svou národní
identitu vně a mimo Palestinu, ale nikdy nevytvořily prostor, který by byl plně pod jejich
kontrolou a kde by byli plně suverénní. Palestinská automie na Západním břehu a v Gaze ani
dnes nemá plnou suverenitu a disponuje velmi limitovanými formami kontroly. Palestinci
nikdy neměli pod plnou kontrolou státní mechanismy jako vzdělání, muzea, archeologii,
poštovní známky, mince, a hlavně rádio a televizi.
Izraelští Arabové se od roku 1948 vyvíjejí v jakémsi vakuu odtržení od jakéhokoli
arabského města/centra. Jejich půda byla zabrána a na jejich území byl založen cizí stát. Tento
nový cizí stát jim nejen říkal „nejsi naší součástí“, ale také „nejsi součástí této země a tato
domovina není tvoje.“ 24 V zásadě to znamená: „Jsi nic. Stalo se, že jsi obyvatelem této země,
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ale vlastníky této země jsou židé, kteří se navrátili uplatnit nárok, a ty jsi tu pouhou
náhodou.“ 25 V roce 1948 se jednalo o cca 150 000 lidí, o zbytky těch, kteří neuprchli. Byli to
vesměs lidé žijící na periferii tehdejší arabské populace historické Palestiny, jednalo se o ty
nejchudší, o rolníky, skupin bez vzdělání, bez vedení. Celá tato zůstavší skupina se vyvíjí bez
jakéhokoli centra a je tomu tak do dnešních dnů. Izraelští Arabové nemají žádné centrum
městské, politické, žádné centrum modernizace, civilizace a znalostí, kromě center, které jim
vnutili lidé, kteří zabrali jejich půdu. Rouhana říká: „Nejsme skupina imigrantů. Toto je naše
země, jsme národní skupina, ale národní skupina, která se nevyvíjela v interakci s městským
centrem, které udává tón, co je např. nejnovější móda, nejnovější trendy v umění, vědě,
kultuře atd. Takové centrum nemáme. Máme pouze židovská města. Jsme skupina lidí, kteří
jsou právě nyní na začátku procesu, kdy realizují, co se jim přihodilo.“ 26 Palestincům
v Izraeli, tedy izraelským Arabům, trvalo delší dobu, než pocítili nutnost upevnění své
identity. Ptají se ale na řadu otázek „co to skutečně znamená být Palestincem“, „co to
znamená být Palestincem, když palestinské vedení usiluje o palestinský projekt realizovaný
v části Palestiny, která pokrývá Západní břeh a Gazu“ a co pak „znamená být Palestinec
v Izraeli?“ Zde je nutno podotknout, že i přes převažující příklon ke zřízení dvoustátního
řešení izraelsko-palestinského konfliktu, není ani idea jednostátního řešení zcela mimo hru.
Problém dvoustátního řešení evokuje však hned zásadní otázku: „Když dva státy, tak jaké?“
Měl by to být Palestinský a Izraelský stát? Nebo Palestinský a Židovský stát? Vzhledem
k tomu, že 20% dnešního státu Izrael tvoří izraelští Arabové, je zřejmé, že židovský stát, by
nemohl těmto obyvatelům poskytnout rovnost, neboť sionismus je postaven na popření
palestinské identity. Vůbec palestinskou identitu nepovoluje a celý sionistický projekt je
postaven na tvrzení, že žádná Palestina neexistuje. Výstižný je výrok hlavního myslitele
sionismu z dob jeho zrodu, Theodora Herzla, který se o Palestině vyjádřil jako o „zemi bez
lidí pro lidi bez země.“ Ve hře tak nadále zůstává i idea sekulárního binacionálního státu.
Binacionalismus je obrovský projekt a pro mnoho lidí je jednodušší uchýlit se k identitám,
které jsou nyní dominantní a nesou vlajku resistence, a to je identita islámská. Binacionální
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projekt je velmi hypotetický a má malou šanci na praktický úspěch, i když po selhání dohod
z Osla přibývá lidí, kteří o něm hovoří. Je to spíše sen daleké budoucnosti. Nejvíce příznivců
má mezi Palestinci žijícími v Izraeli a v diaspoře, neboť nacionální projekt jejich situaci
neřeší. Výhodou islámské identity je, že může akceptovat stav prázdnoty (limba) po dlouhý
čas a dává lidem ideologickou dimenzi identity, která přesahuje politickou desintegraci
nacionálního projektu. Islámskou identitu mohou sdílet lidé napříč hranicemi, mohou ji sdílet
lidé v Haifě, v Nablusu, tak i Palestinci v uprchlických táborech v Libanonu či v Jordánsku.
Idea zní: „Bůh je na naší straně a je pouze otázkou času, kdy vyhrajeme.“ Kromě utvrzování
se v širší islámské nebo islamistické dimenzi, přichází teoreticky v úvahu ještě idea
znovuuvedení v chod Arabského národního projektu (jako např. velká Sýrie v Nasserově
době) 27 . Upevnění národní identity se tak ukazuje jako základ pro redefinování vztahu
k Izraeli a k okolním arabským zemím.

Hlavní komponenta identity neasimilovaných

palestinských uprchlíků je přináležitost k Palestině a touha vrátit se. Identita těch, které se
podařilo asimilovat v hostících zemích je v ohrožení. Palestinci na Západním břehu a v Gaze
se soustředí na rezistenci vůči okupaci a boj za ustavení svébytného státu na těchto územích.
Všechny tyto skupiny propojuje sdílený pocit nespravedlnosti, traumatická zkušenost roku
1948, pocit odepření, potřeba sebeutvrzení, vůle k napravení historie, pokus obnovit ztracené
dědictví z doby před rokem 1948, pokus utvořit národní identitu, která bude mít specifický
vztah k Palestincům v Izraeli a v diaspoře.
2.2.

Transnacionální složky palestinské identity

Palestinská identita má také transnacionální složky. Výraznou transnacionální složkou je
náboženství. Palestina je svatou zemí všech tří hlavních monoteistických náboženství. Židé
věří, že si Bůh tuto zemi vybral jako místo pro židy, aby tu žili jako Bohem vyvolený lid.
Mají žít podle boží vůle vyjádřené v tóře, která může být plně realizována pouze v této zemi.
Bůh jim dal zemi jako domovinu. Skrze zemi Bůh se židy uzavřel smlouvu. Pro křesťany je
Palestina země, kde byl ztělesněn Bůh, stal se zde člověkem, byl zde ukřižován a tím vzal na
27
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sebe hříchy světa, aby vykoupil lidstvo z hříchu a zla. Až přijde Bůh znova, bude to na
Olivové hoře a ustaví pak Boží království na zemi. Křesťané tolik netrvají na nároku
exkluzivity nad zemí jako židé, protože vlastnictví země nezabírá centrální místo v jejich víře
Pro muslimy je Palestina zemí, kde pobýval Prorok Mohammed, a kde šířil slovo boží.
V Jeruzalémě Mohammed také vstoupil na nebesa. Jeruzalém byl první „qibla,“ místo,
k němuž se muslimové otáčeli při modlitbě. Nyní je touto qiblou Mekka.
Palestinci jsou velmi pobožní a náboženská příslušnost je nosným pilířem součástí jejich
identity. Náboženství prostupuje jejich životy od narození do úmrtí. Náboženství je také
prostředkem útěchy, dobré i špatné pochází od Boha, Bůh nás zkouší a vše je potřeba
akceptovat jako osud. Většina Palestinců jsou muslimové sunnitského vyznání. Počtem
minoritní, nikoli však kulturním významem, jsou palestinští křesťané. Jedná se celkem
o přibližně 180 000 lidí, z nichž cca 50 000 žije na palestinských územích a 130 000 v Izraeli.
Na palestinských územích tak tvoří méně než 1,7% obyvatel. 28 (Jiný zdroj cituje statistiku
z roku 1997 a uvádí, že ve Svaté zemi v roce 1997 žilo 165 000 křesťanů, z toho 91 000
arabských křesťanů žilo v Izraeli, což odpovídá 11% arabského obyvatelstva Izraele. Na
Západním břehu, v Jeruzalémě a v Gaze žilo 54 000 křesťanů, tj. 2% celkového počtu
obyvatel Západního břehu a Gazy. Plus ve Svaté zemi žilo 21 000 ne-arabských křesťanů v klášterech, kostelech, vzdělávacích, zdravotnických a sociálních institucích.) 29 Křesťanská
populace Gazy tvoří 0,7% místního obyvatelstva. 30 Tradice křesťanské komunity ve Svaté
zemi sahá do prvních století našeho letopočtu a arabští křesťané s ní vyjadřují spjatost
a kontinuitu. Do země také v průběhu staletí přicházelo mnoho poutníků. Podle tradice byl
křesťanským poutníkem ve Svaté zemi „Melito“, biskup ze Sardis, města v dnešním Turecku
(120-185). Poutníky zapsanými do dějin byli např. Origen (184-253) nebo Jerome (342-420),
který od roku 386 až do své smrti žil v Betlémě, kde přeložil Bibli do Latiny (tzv. Vulgata).
Dodnes se jedná o autentickou latinskou verzi Bible akceptovanou katolickou církví.
Křesťanská populace je soustředěna především u míst tradičně spjatých s působením Ježíše
Nazaretského. Císařovna Helena, matka císaře Konstantina, prvního křesťanského římského
28
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císaře, začala pátrat po lokalizaci míst spjatých s nejvýznačnějšími mezníky Ježíšova života
a zahájila konstrukce kostelů Božího hrobu (Church of Holy Sepulchre) v Jeruzalémě,
Narození Páně (Church of Nativity) v Betlémě a Kostela zvěstování (Basilica of
Annunciation) v Nazaretu. Během éry křížových výprav přicházelo do země mnoho cizích
mnichů, hlavně františkánů. Další vlna křesťanských Evropanů přišla v 19. století, kdy země
jako Francie, Británie, Rakousko, Rusko a Německo pracovali za rozšíření svého vlivu na
Blízkém východě. Na počátku 20. století byla palestinská křesťanská komunita velmi silná
(asi 20% populace) a patřila ke vzdělanostní a ekonomické elitě palestinského národa.
V průběhu 20. století však došlo k jejímu početnímu úpadku a silné tendenci k emigraci ze
země. Palestinští křesťané tvořili nepoměrně velkou část palestinských uprchlíků po založení
státu Izrael v roce 1948, další probíhající úbytek křesťanské populace byl umocněn po válce
v roce 1967 s následnou okupací Palestiny a dále i událostmi v devadesátých letech a po
začátku druhé intifády v roce 2000. V současné době se křesťanství v Palestině potýká
s hlubokou krizí existence i identity. Emigrace a nepoměrně vyšší porodnost muslimské
populace způsobily otazníky a pochybnosti o přežití křesťanské komunity v Palestině
v perspektivě přesahující jednu generaci. V současnosti je úbytek emigrací odhadován na 500600 lidí ročně. 31 Příčinou je absence životních perspektiv, špatná ekonomická, politická
a bezpečnostní situace. Rozvoj islámského fundamentalismu navíc vytváří větší politickou
a společenskou distanci mezi muslimy a palestinskými křesťany - arabské křesťanství budí
nedůvěru mezi muslimskou většinou, bývá mnohdy považováno za rizikový faktor pro islám,
za jakéhosi "trojského koně" Západu. Tím jsou narušovány tradičně dobré muslimskokřesťanské vztahy, které se vyvíjely během staletí koexistence. Palestinská křesťanská
komunita se potýká s vytrvalým úbytkem souvěrců, kteří často volí emigraci na Západ
a málokdy se po absolvování univerzitních studií v USA či Evropě vrací zpět do své
domoviny a akceptují šanci na lepší vyhlídky osobní realizace a spokojeného života na
Západě. Jejich mentalita je bližší Západu než mentalita islámská, a tak nemají potíže
s přijetím západních hodnot a stylu života. Většina palestinských křesťanů tak dnes žije mimo
svou původní domovinu. Nelze však pohybovat o tom, že křesťané, stejně jako muslimové
prociťují společnou palestinskou identitu stejnou měrou. Křesťané z Palestiny jsou na kulturní
rovině islámem velmi ovlivněni a jsou více solidární s muslimským světem než
s křesťanským. Obě skupiny sdílejí tutéž národní identitu, společnou historii a mnoho
31
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kulturních prvků. Ve státních záležitostech jsou vždy solidární. Z mé osobní zkušenosti jsou
jejich vztahy relativně dobré a až na výjimky ušetřené násilí. Několikrát jsem slyšela křesťany
stěžovat si na to, že jim muslimové zabírají půdu či jiný majetek a že obtěžují křesťanské
dívky. Přes existenci různých předsudků a ne vždy pevné důvěry vůči sobě navzájem, jsou
křesťané plně integrovanou složkou palestinské společnosti a nutno dodat, že mnozí křesťané
a muslimové jsou přáteli a chovají vůči sobě vzájemný respekt. Dnes si křesťané na Západním
břehu udrželi procentuální převahu pouze v městech Beit Jala a Beit Sahour v sousedství
Betléma. Většina palestinských křesťanů jsou řecko-ortodoxního vyznání (52%), dálce
katolíci (30,5%), řečtí katolíci (5,7%), pod 5% syrsko-ortodoxní křesťané, Arméni, Koptové,
Ethiopané a maronité. 32
Na severu Palestiny v okolí města Nablus žije i malá skupina palestinských židů, tzv.
Samaritánů. Samaritáni mají palestinské vědomí a při tom vyznávají židovské náboženství.
Hovoří jak arabsky, tak hebrejsky. Samaritáni patří mezi nejstarší etnické skupiny na blízkém
východě, jejich historie se datuje až k roku 721 př. n. l., kdy Asyřané dobyli Samáří, hlavní
město severoizraelského království a odvedli většinu z deseti izraelských kmenů do
vyhnanství. Samaritáni si jako etnikum nárokují izraelský původ a považují se za legitimní
potomky izraelských kmenů Efrajim, Menaše a Levi. V čele komunity stojí velekněz, kterým
se stává vždy nejstarší muž z kněžské rodiny, která svůj původ dovozuje až k biblickému
Áronovi. Dle cenzu z roku 2007 čítají pouze 721 lidí.33 Kromě Nablusu žijí ještě v Cholonu
v Izraeli. Oproti židům v Izraeli mají několik odlišných detailů ve vyznání. Například se
rozcházejí v místě určení Abrahamovi oběti Izáka, odmítají rabínskou tradici obsaženou
v Mišně a Talmudu, hlavní postavení vykladačů Zákona a tradice mají kněží, nikoli učenci
a rabíni, jinak slaví některé svátky ad.
Dalšími význačnými transnacionálními složkami palestinské identity je lokální
patriotismus a afilace k rodině a klanu. Rozvětvená rodina také poskytuje ochranu, jistotu
a útěchu. Deprivace v přístupu k formální státní moci měla na nárůst lokálního patriotismu
vliv. Palestinci mají také silnou citovou vazbu k půdě, respektovaným symbolem národní
hrdosti je palestinský rolník. Identifikace s klanem a rodinou je další stěžejní složkou, která
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identitu Palestince utváří. Pro palestinskou společnost vždy byly charakteristické soutěžící
loajality, lokální, supraregionální, transnacionální, náboženské, osobní ad. 34

2.3.

Koncept Sumud

O charakteru palestinské identity mnoho vypovídá koncept Sumud. Sumud se stal
kulturním znakem, který pro mnohé zachycuje „srdce palestinského lidu“ nebo který
sumarizuje zásadní hodnoty palestinského boje. Sumud je osobní a existencionální volba
nevzdat se a potlačit okupaci, nikdy si nevybrat nenávist a odplatu, zachovat si osobní
důstojnost v pokračování každodenního života za podmínek věznění a obléhání. Sumud
znamená vytrvání (persistence), nezdolnost (steadfastness), je strategií založenou na konceptu
nenásilného boje (concept for non-violent struggle), či jinak je to cesta aktivního nenásilí
(way of active non-violence). Vyjadřuje vnitřní sílu a tvrdost Palestinců čelit a žít
v extrémních poměrech. Sumud je v prvé řadě mířen do nitra člověka, jako jeho vnitřní síla
(inner strength). Nicméně je potřeba jej propojit s nenásilnými metodami resistence a vytvářet
praktikování nenásilného hnutí v gandhiovském smyslu. Odkazuje ke schopnosti neztratit
lidského ducha a naději i v extrémně nepříznivých podmínkách. Souvisí s lidským
odhodláním, rolnickou nezlomností, odmítáním se vzdát a s postojem vytrvat. Sumud na
jedné straně zachovává hluboké kořeny ve své domovině, na druhé vytrvale pokračuje v žití
a udržování naděje navzdory všemu neštěstí a nepřízním osudu, kterým musí čelit, včetně
okupace, diskriminace, vyhnání a mezinárodní lhostejnosti. 35 Jádro sumudu odkazuje na
odmítnutí vzdát se palestinských práv a důstojnosti. Sumud se zaměřuje na „zde a nyní“
a žádá vizi lidskosti a řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Sumud má hluboké duchovní
a sociální zdroje inspirace, které zahrnují historii a paměť palestinského národního boje, ale
také ostatní kulturní a sociální zdroje. Myslí na náboženství, které dává mnoha palestinským
muslimům i křesťanům hluboký motiv pro to pokračovat v žití a v boji. Sumud nemůže
existovat bez náboženství, které udržuje základní hodnoty péče, spojitosti a solidarity.
Pravděpodobně nejdůležitějším zdrojem vytrvalosti kvůli podporujícímu sociálnímu zázemí,
34
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které poskytují, jsou palestinské rodiny a komunity. Výraz „sumud“ se objevil v roce 1978 na
Arabské konferenci v Jordánsku, poté byl používán jako moto v proslovech a politických
textech. Cílem bylo probudit v lidech vzdorujícího ducha a s vnitřní perspektivou zůstat na
zemi. Sumud vyjadřuje hodnotu setrvání i přes konfrontaci s nesrovnatelně silnější vojenskou
a politickou mocí. Koncept sumudu přenesl z rétorické úrovně do reality civilního života za
okupace právník z Ramallahu, Raja Shehaded (1981, The Third Way), který situoval význam
sumudu v opozici ke dvěma extrémům. Na jedné straně je „samid“ (vzdorující osoba), který
se stává podrobený okupaci nebo na druhé straně odmítá být pod dominací a cítí touhu po
odplatě a nenávist vůči nepříteli. Sumud stojí v opozici také k uprchnutí ze situace, např.
hledáním útočiště v zábavě nebo odchodem z Palestiny. Během 80. let sumud vyrostl
v symbol upozorňující na schopnost Palestinců snášet utrpení a být schopen snést přítomnost
navzdory Izraelské politice. Sumud stojí diametrálně v opozici k terorismu. Vyjadřuje vůli
vytvořit existenci a domov, zobrazuje Palestince s jejich vnitřní silou, nadějí a důstojností,
nikoli jako zoufalé samotáře manipulované jinými, tak je to v rámci terorismu. Zdůrazňuje
historickou spojitost Palestinců s jejich zemí a fakt, že brání svou půdu. Sumud ukazuje
defenzivní, obranný boj civilistů, kteří touží žít důstojně a kteří chtějí zachovat spojení svého
lidu s jejich půdou (rolnická tradice, síla rodiny). Sumud je boj za zachování domoviny
a denního života, kdy bojovat znamená existovat, pokračovat v každodenním životě. Sumud
dává lidem naději, nabízí řešení, jak se vyrovnat s nelehkou realitou, poskytuje lidem útěchu
a naději. Poskytuje lidský obraz palestinské reality navzdory mediálním stereotypům. Je
způsobem, jak se lidé mohou ochránit před dominující mocí bez ztráty důstojnosti.
Příznačným výjevem konceptu sumud jsou lidé, jejichž dům byl opakovaně zdemolován
izraelskou armádou a oni se opět pustí do výstavby. Nebo žena stojící před buldozerem,
kterému odmítá jít z cesty. Typickým kulturním výrazem sumudu se stal kaktus, který dokáže
přežít v nepříznivém prostředí a ubránit se. Jiným uměleckým ztvárnění sumudu je na mnoha
palestinských malbách a logách olivový strom s kořeny hluboko v zemi a se schopností žít po
staletí. Častým symbolem sumudu je také palestinská matka, ta, která chrání domov a kulturní
identitu a zároveň předává nové generaci tichou moc lidské vytrvalosti.
Sumud může být nástrojem objevování vlastní identity, může rozvíjet lidskou identitu
v kontextu každodenního života, a to skrze komunikaci. Napomáhá přechodu od osobního
příběhu k příběhu komunity. Sumud také pomáhá jako narativní rámec porozumění a cesta
diskuse o palestinské identitě a palestinsko-izraelském konfliktu. Snaží se vytvářet relevantní
příběhy osobní a národní identity tím, že kombinuje osobní a národní příběh. Je to zastřešující
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koncept, který uspořádává tisíce „heroických“ příběhů obyčejného lidu do národního příběhu.
Specifická oblast komunikování sumudu je zapisování osobních příběhů v kontextu širšího
příběhu komunity – psaní deníku, dopisů, sepsání životního příběhu, ptaní se na příběhy
jiných lidí, interview, sběr orální historie, natáčení příběhů na video nebo vytváření foto
příběhů. Sumud využívá také „zbraně pera.“ Sumud jako literární koncept ukazuje detaily
bezbrannosti, rozmarů, nepořádku, trpkého humoru a absurdní reality uvěznění na vlastní
půdě. Deníky ukazují realitu, v níž se všechno normální stává nenormální a naopak, jít do
školy, najít práci, cestovat mimo město atd. Malé akty rezistence v denním životě odkazují na
lidskou důstojnost. Příběhy mohou inspirovat ostatní lidi a sumud tak může plnit různé
sociální funkce. V příbězích je důležitý humor. „Sumud stories“ jsou excelentním materiálem
pro učení se o palestinské identitě a realitě. Příběhy ukazují diverzitu palestinské zkušenosti
v rámci celkové spojitosti a nacionální jednoty a přispívají k nové cestě vzdělání. Sumud zve
Palestince učit se o jejich identitě skrze malé příběhy, paměti a příběhy lidí a komunit.
V osobních příbězích se nejčastěji objevují následující motivy: osoba je zkoušena
utrpením, člověk překonává utrpení trpělivě, člověk pokračuje v úkolech běžného denního
života a udržuje si své lidství a projevuje „malé“ akty nesouhlasu s okupací nebo se člověk
stává vnitřně silnějším skrze čelení mnohým výzvám. Národní příběh se odehrává v různých
variacích zhruba takto: lidé a komunity jsou spojeny se zemí, lidé jsou předurčeni setrvat, lidé
jsou vystaveni tlaku, který vyvíjí cizí vetřelec nebo jsou pokoušeni opustit zemi nebo vzdát
boj za osvobození, lidé toto pokušení odmítají a zůstávají na své půdě a pokračují v resistenci
svým vlastním způsobem, malé akty rezistence postupně zvyšují náklady, které musí
okupační moc vynakládat na zachování okupace, v dlouhodobém hledisku, okupace směřuje
ke kolapsu a palestinská práva budou získána zpět. Příběhy zahrnují racionální analýzy,
emocionální sny, hraní si s představami a realitou, ironií, sebeironií a černým humorem.
Nejrozšířenějšími sbírkami těchto příběhů jsou Raja Shehadeh´s diaries, Mitri Raheb´s stories
a Suad Amiry´s diaries. Psaní deníků je i součástí školních projektů. Toto psaní má u dětí
rozvíjet vnitřní sílu a lidskost a dát význam často zarážející realitě. Psaní deníků pomáhá
nastavit zrcadlo situaci toho kterého člověka, porozumět situaci a komunikovat ji, a v tomto
procesu se stát více schopným vyjít se situací, i když není akceptovaná. Psaní deníků pomáhá
sumudu jejich autorů, ne rigidním způsobem, ale často kreativním a taktickým hraním
s jazykem a představami reality. Vyrovnat se s násilím je obzvlášť těžký úkol pro děti, které
se často identifikují s modely násilí a ve svých hrách imitují úspěšné a agresivní osobnosti.
Některé děti utíkají do světa fantazie, mají noční můry, počůrávají se, přestávají jíst, stávají se
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hyperaktivní, nejsou schopni se koncentrovat ve škole, obracejí agresi proti sourozencům,
ztrácejí schopnost rozlišovat normální a nenormální situaci. Dívka z Gazy popisuje své
představy: „Až vojáci přijdou k nám, chci, aby si můj otec lehl na zem a zavřel oči. Zabijeme
kuře a jeho krví potřeme otce a až vojáci přijdou, tak začnu plakat a vojáci si budou myslet, že
už ho zabili a půjdou pryč.“
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Chlapec z Gazy píše: „Sním o tom, že se stanu ptákem a až

poletí vojáci v helikoptérách, tak vzlétnu a vyklovnu jim oči.“ 37 V deníkových příbězích
Palestinců se často objevují typické scény jako: popisy vraždění, ztráty, zranění, ponižujících
setkání.; hledání po zdrojích pozitivní energie a útěchy za snášení ztrát a proher (těmito zdroji
může být Bůh, přátelé, básně, písně ad.);

reflexe o absurditě života jedince a absence

spravedlnosti, obviňování izraelských vojenských aktů; popis scén jak byl člen rodiny téměř
zasažen kulkou a podobné události; ironické popisování vyslýchání armádou, na letištích, na
checkpointech; popisy, jak lidí čelí vojákům slovy, směšné příběhy jak lidé dělají triky na
vojáky, když předstírají, že nemluví hebrejsky nebo arabsky, anebo předstírají, že jsou turisti;
příběhy aktů vzájemné solidarity v časech nouze; příběhy o svátečních dnech a oslavách
konaných v dobách zajetí; sny o tom letět pryč; zobrazování sám sebe v lepším životě; přání
vzít na sebe odpovědnou roli; děti hovořící o realitě sdílným nevinným způsobem; příběhy,
jak se lidé adaptují nebo jak se nemohou adaptovat do života v nepřijatelných podmínkách
(např. neschopnost říci „ jsem zpátky doma“, když vidí známý checkpoint). Takové
zapisování příběhů kreativně spojuje příběh jedince s příběhy rodiny, přáteli, komunitou
a národem. Příběh je pojímán jako nenásilná zbraň vzdorující nemorálnosti.
Další projevy sumudu se projevují v dalších moderních cestách, které prohlubují
komunikaci. Palestinci se např. snaží oživit „mrtvou“ zónu podél separační bariéry, čímž se
vyrovnávají s její realitou. Může se to projevit např. tak, že u bariéry pořádají koncerty,
folklórní slavnosti, umělecké festivaly a snaží se tím učinit realitu života s bariérou
snesitelnou a zachovat si v podmínkách sevření zdí a vším co je s tímto stavem spojené, svou
hrdost.

Umělecká ztvárnění sumudu vytváří kontrasty, krása kontra ošklivost, jemnost

a masivnost, důstojnost a pohrdání, díkuvzdání a vojenská arogance, hlasy a udušení, život
a smrt atd. Příkladem může být dítě malující na separační zeď srdíčko. Zásadní je, že
separační bariéra (zeď) není zobrazována jako symbol ochrany izraelského denního života
proti palestinskému násilí, ale naopak je ukázána jako vrah, konfiskátor, rozdělovatel
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palestinského života, země a komunity. Cílem nenásilného boje je v tomto případě odstranění
zdi a umožnění vize nové reality.
Existují hlasy pochybující o tom, že koncept sumudu, který se stal populární v 70. a 80.
letech, je pro dnešní palestinský boj stále významný. Argumentují následovně: Koncept jako
politický symbol byl nadpoužíván, ve zpolitizovaných kontextech může znít jako
opotřebovaný slogan bez praktického významu, hlavně pokud je používán těmi, kteří sami na
sobě necítí tlaky a apelují na ostatní, aby sumud podporovali; Jako všechny symboly
a slogany v nacionalistické tradici, má sumud své kontroverzní rezonance, má tendence příliš
romanticky vidět rurální společnost, život rolníků a někdy také plodnost žen (sumud je
sporná demografická strategie udržování nebo zvyšování přítomnosti palestinského lidu
velkou porodností); Hlavní kritika sumudu je zaměřená na jeho strategii přežití, může
implikovat adaptaci na okolnosti, pod kterými lidé žijí, sumud tak může vést ke skryté
akceptaci a adaptaci na okupaci. Aby se předešlo takovému výkladu, předchází výrazu sumud
někdy slova jako „resisting“ nebo „aktive“; V postmoderní kritice se dá říct, že manévrovací
techniky a mediální důvtip se dnes staly více relevantní v dnešním světě než nezlomnost
s konotacemi k rigiditě, niternosti a absencí změny a adaptace. Setrvání na místě se jeví jako
sotva efektivní taktika ve světě, kde mobilita a změna jsou pravidlem.
Zastánci sumud jako konceptu nenásilného boje naopak zastávají stanovisko, že je velmi
aktuální, a to z následujících důvodů: Zachování půdy a udržování komunity pohromadě pod
hrozbou fragmentace vždy byl centrální požadavek v historii palestinského boje, a nyní je
tento požadavek mnohem významnější než kdy před tím v souvislosti s hrozbou územního
rozfragmentování Palestiny. Sumud nereferuje pouze ke kontinuálnímu žití na palestinské
půdě, ale také se vztahuje k úsilí budování komunity, shromažďuje Palestince i ne-Palestince,
z blízka i z daleka k zachování životaschopné palestinské komunity na palestinské půdě;
Sumud jako koncept napomáhá přenést pozornost zpět od ozbrojených akcí druhé intifády na
společnou palestinskou vytrvalost za pokračování jejich pracovního denního života
a současně na neakceptování okupace a často resistence ve věcech, které mohou být nahlíženy
jako drobnosti. Takové úsilí může být možná marginální v očích mezinárodních médií, ale je
zásadní pro růst porozumění a empatie k situaci civilistů žijících v Palestině; Koncept sumud
se hodí pro hledání autenticity a kulturních kořenů, které se objevilo všude ve světě
v protikladu k akulturním představám postmoderní konzumní společnosti; Tíha dnešních
objektivních skutečností (větší sevření Západního břehu Izraelem, oslabení vztahů s Gazou,
pokračující obrovská nerovnoprávnost mezi Palestinci a Izraelci) vyžaduje silný sumud.
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V minimální šanci na politické řešení v krátkodobém horizontu, se učitelé v Palestině ptají:
„Jak zachovat identitu, lidství, důstojnost a naději v nové generaci?; Diskuze o hodnotě
zachování lidské identity a respektu pro sebe i pro druhé v podmínkách okupace jsou hlavní
výzvou vzdělávacímu systému. Sumud jako vůdčí hodnota (nebo jako sbližování hodnot) má
napomoci čelení této výzvě.

2.4.

Vývoj palestinské identity

Zajímavým rysem palestinské identity je způsob, jak redefinovala a posouvala svou
perspektivu za posledních 100 let, během nichž rozeznáváme pět různých nuancí. Palestinská
identita je jak konstrukt, tak i proces, fenomén, který se v čase mění.
Začátkem 20. století byla historická Palestina součástí multinárodní otomanské říše.
Intelektuálové, spisovatelé a politici jako nástroje v evoluci první formy palestinské identity
se na konci 19. a začátkem 20. století identifikovali s otomanským císařstvím, náboženstvím,
arabismem, domovinou Palestina, svým městem nebo regionem a jejich rodinami, a to bez
pocitu jakékoli kontradikce. Rashid Kahlidi je přesvědčen, že formativní léta palestinské
identity v osmanském období nejsou pouze odpovědí na sionismus. 38 Khalidi říká, že „ačkoli
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V 17. ‐ 18. století začalo přicházet do země větší množství Židů. V 18. století žilo v Palestině přibližně 300 000
převážně arabských obyvatel a zhruba 5000 židů, kteří tvořili nepatrný zlomek z asi 3 milionů židů v diaspoře
(Čejka, M.: Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Brno 2005, s. 26).
Sionismus se zrodil v Evropě v polovině 19. století jako politické a sociální hnutí za zřízení židovského státu
v Palestině. Sionismus hlásal myšlenku návratu židů na pahorek Sión, symbol Jeruzaléma i celého Izraele.
Časově se sionismus zrodil o něco dříve než nacionalismus v arabském světě. Počátky sionismu souvisejí se
vznikem nacionalismu evropských národů. K příčinám vzniku patřil vzmáhající se moderní antisemitismus
v mnoha zemích tehdejší Evropy, (např. „soudní proces“ s kapitánem Dreyfusem, francouzským důstojníkem
židovského původu, který byl neprávem obviněn z velezrady nebo v Rakousku‐Uhersku tzv. hilsneriáda),
neúspěšné snahy o asimilaci židů především v Rusku, kde byli vystaveni nesčetným pogromům, a ve značné
míře vzrůstající vliv židů v USA. Osídlování Palestiny prosazovalo ve 2. polovině 19. století zejména hnutí
Chibbat Sion, které sledovalo požadavek sebeurčení Židů vyslovený ruským lékařem Leo Pinskerem. Hlavním
myslitelem sionismu byl vídeňský novinář Theodor Herzl (1860‐1904). Herzl propagoval ve své knize „Židovský
stát“ (Der Judenstaat , vyšla roku 1896) založení židovského státu. V tu dobu žilo na požadovaných územích
650 000 Arabů a 35 000 židů, všichni pod správou Osmanské říše. Avšak první sionistická osada nazvaná Petach
Tikva vznikla v Palestině již 18 let před vydáním Herzlova klíčového díla. Vznikly též první sionistické organizace.
Herzlův význam tkví v tom, že byl schopen myšlenku sionismu prosadit do podvědomí světové veřejnosti. Herzl
při úvahách o lokalizaci budoucího židovského státu původně uvažoval též o Argentině, Kypru, Kongu a Ugandě.
Myšlenka státu v Palestině však brzy převážila. Na prvním sionistickém kongresu v Basileji konaném v roce
1897, který Herzl inicioval, bylo výslovně konstatováno, že židé chtějí domovinu v Palestině. Na kongresu též
byla založena Světová sionistická organizace a Herzl byl zvolen jejím prvním předsedou. Herzl dokonce získal
podporu Viléma II. a vyjednával s osmanským panovníkem, se sultánem Abdulhamidem II., ale nedosáhl
kompromisu. Také Vilém II. od své podpory ustoupil a sionisté dostali další šanci na realizaci svého projektu až
během 1. světové války. Vedle tzv. praktického sionismu se projevoval také náboženský a kulturní sionismus
(představitelé Achad Haam a M. Buber), který žádal, aby se Izrael stal duchovním centrem, z něhož by vzešla
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sionistická výzva rozhodně napomohla tvarovat specifickou formu palestinské nacionální
identifikace, je závažnou chybou tvrdit, že se palestinská identita objevila hlavně jako
odpověď na sionismus.“ 39 Libanonci, Syřané, Egypťané, Íráčani a Jordánci také zvládli
vyvinout jejich národní cítění i bez sionistické výzvy. Khalidi tvrdí, že palestinský
nacionalismus se vyvinul vedle nacionalismů v arabském světě a tento fakt pomohl
znovuoživit a znovuzaostřit arabskou identitu, která má kořeny až v 18. století. Velkou roli
sehrál arabský tisk, britská kolonizace, vlivy nacionalismu evropského a později
i nacionalismu v samotné Osmanské říši (hlavně Mladoturků). Po první světové válce,
s příchodem britského protektorátu, narůstalo přemýšlení o sobě jako o specifické entitě
v rámci zbytku arabsko-syrského okolí. Po kolapsu císařství a po utrpení porážky arabského
nacionalismu a jeho asociace se Sýrií 40 , nastala transformace, která nutila k reorientaci od
otomanské a pan-islámské identity k palestinskému národnímu vědomí, smysl národnosti sílil.
Se zánikem osmanské říše oslabila důležitost náboženství ve veřejném životě. Důvodem pro
mobilizaci palestinského vědomí byla Balfourova deklarace a Liga národů, které vyjádřily
mezinárodní podporu sionismu, zatímco o právech arabské většiny se nehovořilo. Balfourova
deklarace byla vydána 2. 11. 1917. Velká Británie se touto deklarací vyslovila pro zřízení
židovské národní domoviny v Palestině (diplomaticky se nehovoří o židovském státě).
Deklarace je pojmenována podle tehdejšího britského ministra zahraničí, lorda Arthura
Balfoura (1848-1930), který deklaraci adresoval lordu Rothschildovi, vedoucímu představiteli
britských sionistů. V Balfourově deklaraci byla Palestincům identita upřena, hovořilo se v ní
pouze o „the non-Jewish communities in Palestine“ a byla v ní sice zmíněna ochrana civilních
a náboženských práv nežidovských obyvatel Palestiny, nikoli již ochrana práv politických.
Po vydání Balfourovy deklarace nastal přelom arabsko-otomanské identity k identitě
palestinsko-arabské. Velmi signifikantním symbolem nové identity se stal Jeruzalém. Tyto
změny měly zásadní vliv na transformaci identity, nezávislá politická existence se dostala do
protikladu ke koloniální moci a sionistickému hnutí. Proces zahrnující vzrůstající identifikaci
s nově ustanovenými státy po první světové válce je ve středovýchodní oblasti univerzální.
Před válkou se identita obyvatel oblasti zakládala na nestátních loajalitách. V roce 1911 byla
v Jaffě založena Palestinská národní strana a arabští poslanci v istanbulském parlamentu
obnova židovstva. Tyto směry sloučil pozdější předseda Světové sionistické organizace Chajim Weizman v tzv.
syntetický sionismus.
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opakovaně protestovali proti židovskému přistěhovalectví. 41 Začaly se také rýsovat první
závažné problémy praktického rázu vzájemného soužití sionistických Židů a Arabů. Souvisely
s prodejem arabské půdy sionistům. Na počátku 20. století přibližně 90% palestinských Arabů
pracovalo jako rolníci nebo pastevci a půda byla de facto v jejich držení. Právně však půdu
vlastnilo několik desítek velkých arabských rodin a klanů, z nichž mnoho v tehdejší Palestině
ani nežilo a prodej půdy sionistům pro ně byl často dobrý obchod. Sionisté v roce 1901
založili Židovský národní fond, který vykupoval půdu v Palestině a Zakládací fond, což byly
klíčové instituce financující sionistické projekty. V kupních smlouvách byl často vymiňován
prodej půdy bez arabských rolníků, ti často museli odejít z půdy, kterou obhospodařovali po
celé generace a nedostali žádnou kompenzaci. I přes odprodeje arabské půdy sionistům,
zůstávalo v roce 1947 ještě 80% půdy v arabském vlastnictví. 42 V prvních dvou desetiletích
20. století neexistovala všeobecná arabská opozice vůči sionistům. Ovšem jak prodej půdy,
tak přistup sionistů k arabskému obyvatelstvu, Palestince čím dál víc znepokojoval. Jedním
z ústředních hesel raného sionismu byl Herzlův výrok: „Země bez lidí pro lid bez země.“ 43
První arabská opozice vůči sionismu se začala formovat mezi arabskými křesťany. Ti na
přelomu 19. a 20. století tvořili 10-20% arabské populace. 44 Na zhoršení vztahů měla velký
podíl politika Velké Británie. V roce 1915 Velká Británie sestavila De Bunsenovu komisi,
která měla definovat britské zájmy na Blízkém východě s respektem k francouzským zájmům.
Kromě přístavů Haifa a Acre (dn. Akko) Britové o Palestinu moc zájem neměli, to se promítlo
i do tajné Sykes-Picotovy dohody z května 1916, která upravovala poválečné rozdělení
blízkého východu. Poválečné zveřejnění této dohody Araby pobouřilo, neboť během války
Britům pomáhali a dohoda zcela otevřeně počítala s porušením britských slibů a Palestina se
měla stát mezinárodní zónou s britskými přístavy Haifa a Acre. Za války se nepřátelé
Osmanské říše stali potencionálními britskými spojenci. Britské kontakty s Araby zesílily
zvlášť v době, kdy si Britové začali být vědomi možné podpory arabských kmenů v boji proti
Turkům. Britové začali s Araby spolupracovat na přípravě arabského povstání, jehož
klíčovými postavami byli šaríf Husajn a jeho synové Abdalláh a Fajsal. Arabové za podporu
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Britů proti Turkům požadovali po válce vlastní nezávislý stát. Britové se nakonec rozhodli
podporovat najednou jak sionisty, tak Araby. V roce 1916 vyhlásil šaríf Husajn tzv. Arabskou
revoluci proti Turkům. Do čela arabských kmenových armád o síle 70 000 mužů se postavili
Husajnovi synové, vojenské plány měli na starost britští poradci. Povstání výrazně pomohlo
britské armádě generála Edmunda Allenbyho při dobytí Palestiny a Sýrie. Britové nakonec
v roce 1918 slíbili v Káhiře Arabům úplnou suverenitu. Husajnův třetí syn emír Fajsal také
požadoval své království v Sýrii, která ale Sykes-Picotovou dohodou byla garantována
Francouzům. Arabský stát v Sýrii sice vznikl, ale jen na dva roky. V červenci 1920 Francouzi
syrská vojska v bitvě u Majsalunu porazili a král Fajsal byl eskortován do britské Palestiny
(Britové jej pak ustavili loutkovým králem v Iráku). Arabové byli po válce velmi rozčarovaní,
protože místo naplnění slibů jim daných, vznikly mandáty Společnosti národů a v Palestině
začala být budována v duchu Balfourovy deklarace „židovská národní domovina.“ V únoru
1919 Světová sionistická organizace nabídla na Pařížské mírové konferenci svůj první plán
židovského státu, který kromě Palestiny výrazně přesahoval východní břeh řeky Jordánu.
Vítězné mocnosti však tento plán zamítly. V mezidobí 1919 – 1921 se rozvinula mezi
nespokojenými Araby na Blízkém Východě řada nepokojů, které začaly v Egyptě v roce
1919. V roce 1920 vypuklo povstání v Iráku, kmenová střetnutí v Transjordánsku a odehrály
se první skutečně závažné arabsko-židovské násilnosti. V dubnu 1920 se konala mezinárodní
konference v San Remu. Společnost národů zde dala Britům a Francouzům mandátní práva na
Blízký Východ. Pod britskou mandátní správu se dostala Mezopotámie (Irák) a Palestina,
z níž bylo v roce 1921 vyčleněno Zajordánsko (Transjordánsko). Francouzům připadla Sýrie,
ze které byl v roce 1925 vyčleněn Libanon. Francouzi si svůj mandát v Sýrii vynutili násilím,
po bitvě u Majsalunu v červenci 1920, což mělo za následek nedodržení britského slibu
Arabům na jejich státnost v Sýrii. Britský ministr kolonií Winston Churchill v roce 1921
zorganizoval konferenci v Káhiře, která postavila v Sýrii sesazeného emíra Fajsala do čela
Iráku a jeho bratra Abdalláha do čela východní Palestiny (Transjordánska). Od roku 1920
začalo docházet k prvním rozsáhlejším arabsko-židovským násilnostem. Z počátku se
nejednalo o plánované akce jako spíše o důsledek napětí a emocí. V roce 1920 také byly
založeny ozbrojené a vycvičené židovské oddíly Hagana. Koloběh násilí a odvet se začínal
stupňovat a začal vážně narušovat vzájemné soužití. V roce 1922 Britové vydali tzv. (první)
Bílou listinu, která razantněji omezila židovské přistěhovalectví. Velké nepokoje vypukly
v roce 1929, jejich počátkem byl spor související se Zdí nářků v Jeruzalémě (údajně jediná
dochovaná zeď v roce 70 pobořeného židovského Chrámu se stala nejposvátnějším místem
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judaismu). Sionisté totiž pojali myšlenku Zeď odkoupit. Došlo také k velkému masakru
v Hebronu, v jehož důsledku museli být evakuováni všichni zdejší Židé (Židé se do Hebronu
opět vrátili v roce 1967 po šestidenní válce. V těsné blízkosti Hebronu založili pod vedením
rabína Moše Levingera osadu Kirijat Arba a brzy na to obsadili i samotný střed Hebronu).
V roce 1936 propukla další vlna velkých nepokojů, tzv. Arabská revoluce, kterou nakonec
potlačili Britové. Palestinci, podnícení obětí Al-Kásama 45 , zahájili v roce 1936 generální
stávku, která trvala 174 dní. Frakce a strany soupeřící v arabském prostředí se sjednotily do
orgánu nazvaného Vysoká arabská komise, která proklamovala generální stávku všech
arabských pracovníků, bojkot židovských výrobků a vyzývala k útokům na židovská osídlení
a britské úřady. Z porážky se Palestinci vzpamatovali až v polovině 60. let, kdy se objevilo
nové vedení ze střední vrstvy (tradiční vůdci propadli během doby mandátu).
Před druhou světovou válkou byla palestinská společnost více rozdělená, nebyla tak
soudržná a kvůli vysokému stupni fragmentace (regionální, sociální, náboženská, klanová,
rodová) nebyla schopná se efektivně bránit sionismu, neměla dostatečnou sílu ke sjednocení
úsilí účinně se bránit společnému nepříteli. 46 Dnes jsou si Palestinci blíže. Většina
palestinských předválečných vůdců pocházela z měst relativně izolovaných kopcovitých
oblastí na ose Nablus – Jeruzalém – Hebron. Tyto města byla méně politicky a sociálně
rozvinutá, než města, z nichž pocházeli političtí vůdci z okolních zemí (Bejrút, Aleppo,
Damašek), kteří patřili hlavně ke střední a vyšší vrstvě. Organizace meziválečných
palestinských politických stran byla výrazně méně vyvinutá, než jak tomu bylo v okolních
zemích, o sionistech nemluvě. Palestinci také neměli nezávislý politický tisk. I to byly
spolufaktory neúspěchu v roce 1948. Po zklidnění situace, po porážce Arabské revoluce,
Britové jmenovali Peelovu komisi, která se zabývala budoucností soužití sionistů
a palestinských Arabů. Komise dospěla k názoru, že proti sobě stojí dva oprávněné nároky
a navrhla rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát, který by byl připojen
k Transjordánsku. Města Jeruzalém, Jaffa a Betlém by zůstaly pod britskou mandátní správou.
Arabové tento plán odmítli a argumentovali tím, že přestože by obdrželi 80% Palestiny,
nejúrodnější část země by připadla sionistům a čtvrt miliónu Arabů z Galileje by muselo být
45
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evakuováno. Židovský stát by podle tohoto návrhu zahrnoval prakticky stejný počet Židů
a Arabů, zatímco arabský stát by byl z 90% arabský. Palestinští Arabové by sice žili
v arabském státě, ale ten by nebyl spravován jimi, ale Hášimovci z Transjordánska. Arabové
obnovili odpor, které trval od září 1937 do ledna 1939. Britská správa se stala poprvé
otevřeným cílem arabského násilí a byl zavražděn britský komisař v Galileji. Jedním
z hlavních strůjců nepokojů byl Velký Muftí (El-Husejní), který následně uprchl do Libanonu
a pak do Iráku, nakonec se uchýlil do Itálie a Německa a přiklonil se k nacistům. Po ztrátě
ústřední osobnosti se Vysoká arabská komise a arabský odboj fakticky rozpadly.
Po roce 1948 (nakbah = katastrofa) se Palestinci začínají vidět jako součást arabských
nacionálních uskupení s jednotlivými specifickými znaky. Kolektivně prožité trauma z roku
1948 Palestince namísto absorbování do okolních států více semklo co do jejich kolektivního
vědomí a posílilo jejich sebeidentifikaci. V roce 1967 byla nacionalistická dimenze arabské
identity poražena a Palestinci o sobě začali smýšlet jako o separované skupině. Narostla
nutnost Palestinců svou identitu upevnit a v souvislosti s tím zesílil vliv Organizace pro
osvobození Palestiny. Nejposlednější nuance palestinské identity je identita konfesní, která
začala s íránskou revolucí a růstem islámu jako ideologie.
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3. FAKTORY FORMUJÍCÍ PALESTINSKOU IDENTITU

3.1. Celkový přehled
Palestinskou identitu zásadně zformovala kolektivně prožitá traumata a neustále se formuje
vlivem opresí, kterým Palestinci dnes a denně čelí. Tyto skutečnosti jsou dominantní
formativní vlivy, které palestinské identitě vtiskují specifický ráz. Jako nejvýznačnější
mezníky a kolektivně prožitá traumata formující palestinskou identitu vytyčuji následující
události: Balfourova deklarace, Nakba a její důsledky, šestidenní válka, vznik Organizace pro
osvobození Palestiny, první intifáda, dohody z Osla, budování Palestinské autonomie a druhá
intifáda. Oprese mající zásadní vliv na formování identity Palestinců jsou skutečnosti jako:
výstavba židovských osad na palestinských územích; vnucená, uměle vytvořená fragmentace
území; separační bariéra; by-passy (systém silnic určených pouze pro izraelské osadníky);
ekonomická a hospodářská devastace (ničení infrastruktury palestinských měst, průmyslu,
zemědělských ploch, olivových hájů, nádrží na zavlažování); bourání obytných domů
izraelskými úřady a armádou; konfiskace palestinského majetku; domovní prohlídky; zatýkání
a uvězňování; šikana civilistů na chekpointech; psychická devastace; absence svobody
a volného pohybu; kontrola přírodních zdrojů. Nyní se budu postupně jednotlivých faktům
věnovat a analyzovat jejich význam a dopady.

3.2.

Vznik státu Izrael. Nakba. 1. arabsko-izraelská válka.

Nejzásadnějším kolektivním traumatem, které Palestinci zažili, byla „An-Nakba“ (arabsky
katastrofa). Jednalo se o velký uprchlický exodus v důsledku událostí, které následovaly po
založení státu Izrael. Podívejme se nyní na události vedoucí k Nakbě, skutečnosti
doprovázející vznik státu Izrael a důsledky jeho založení pro arabské obyvatelstvo žijící na
území historické Palestiny.
3.2.1. Události vedoucí k Nakbě
V roce 1938 Britové vytvořili další komisi (Woodheadovu), která navrhla nový plán
rozdělení Palestiny. Stejně jako plán Peelovy komise, byl i tento zamítnut. V předvečer druhé
světové války potřebovala Velká Británie na palestinských územích klid a uspokojení
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arabských zájmů opět začalo být pro Brity důležité. V roce 1939 byla vydána nejznámější
Bílá listina, která konstatovala, že židovský stát nebude utvořen proti vůli arabské většiny
(vzniknout měl pouze stát arabský a v jeho rámci by existovala židovská národní domovina)
a byla radikálně omezena židovská imigrace na 75 000 přistěhovalců během 5 let. Proti Bílé
listině byli jak Židé, tak Arabové. Arabům vadilo, že jejich stát nevznikne hned a požadovali
úplné zastavení židovské imigrace. V předvečer druhé světové války představovali židé 30%
palestinské populace, tj. 467 000 z celkových 1 528 000 obyvatel. 47 Po druhé světové válce
byl poměr obyvatelstva v Palestině přibližně 2:1, 1 269 000 Arabů : 608 000 Židů. Židé
vlastnili přibližně 20% zemědělské půdy, což představovalo asi 6% území Palestiny. 48
Předválečný arabský radikalismus je spojen s organizací Černá ruka, kterou ve 30. letech
zorganizoval Al-Kássam, a která bojovala proti Britům a sionistům. Vůdčí postavou proti
sionismu byl hlavně Velký muftí, který se během války zdiskreditoval podporou fašismu.
V sionistickém táboře byl radikalismus charakteristický hlavně pro revizionisty sdružené
kolem Vladimira Žabotinského. Žabotinsky žádal revizi sionismu prosazovaného Ben
Gurionem a Weizmannem a stal se duchovním vůdcem několika nacionalistických organizací
včetně Irgunu. Žabotinski usiloval o co nejrychlejší vznik židovského státu, nejlépe za pomoci
Velké Británie. Ve svém učení klad důraz na sílu, národní soudržnost, nadřazenost a až
nenávistný odpor k levicovým sionistům. Po smrti Žabotinského se do čela hnutí postavil
mladý aktivista Menachem Begin (1913-1992), pozdější izraelský premiér. Ještě před válkou
se od Irgunu odštěpila radikální skupina vedená Avrahamem Sternem nazvaná Lechi. Tato
skupina zastávala velmi protibritské postoje. Lechi organizovala vraždy a politické atentáty,
a to i po Sternově smrti v roce 1942, kdy byl zabit Brity. Po Sternově smrti se klíčovou
postavou Lechi stal Jicchak Šamir, další budoucí premiér Izraele. Přesto kromě extremistů
Sternova ražení, stáli sionisté po boku Velké Británie. Sionistické vedení v čele s Ben
Gurionem deklarovala loajalitu Británii zcela oficiálně. Nejvýraznější politickou složkou mezi
palestinskými Araby se během druhé světové války stala radikální Palestinská arabská strana,
druhou nejvýznamnější umírněný Al-Istiqlál. V říjnu 1944 došlo k založení Ligy arabských
států. Stalo se tak na konferenci v Alexandrii. V říjnu 1945 zesílil ze strany sionistů
protibritský odboj. I dosud umírněný proud vedený Ben Gurionem, přecházel k názoru, že
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k omezení britské přítomnosti bude potřeba násilí. Nakonec i labouristická 49 milice Hagana
zahájila protibritské operace. Na rozdíl od Irgumu a Lechi však Hagana nepoužívala
politických atentátů. V červenci 1946 došlo k dosud největší teroristické akci ze strany
židovských radikálů, kdy Irgun nechal vyhodit do vzduchu část hotelu Král David, který toho
času hostil vedení britské administrativní správy.
Nakonec Británie 25. 2. 1947 předložila otázku Palestiny Organizaci spojených národů
(OSN). V květnu 1947 OSN ustavilo zvláštní komisi čítající 11 členů, předsednictví drželo
Švédsko, zastoupeno bylo i Československo (diplomat Karel Lisický). Dalšími členy byly
Austrálie, Guatemala, Indie, Írán, Jugoslávie, Kanada, Mexiko, Nizozemí a Peru. Arabové se
od komise distancovali, protože o jiném státu než arabském nechtěli slyšet. Navíc považovali
aktivity SN za porušení Charty OSN, konkrétně práva národů rozhodovat o svém vlastním
osudu. Komise pak působila spíše ve spolupráci se sionisty. Po pěti týdnech byla vypracována
zpráva, která vyzývala k ukončení britského mandátu a vytvoření mechanismů, které by vedly
k osamostatnění území. Nebylo však jednomyslné shody, jaký typ státu by měl vzniknout.
Osm členů požadovalo rozdělení na židovský a arabský stát, Indie, Írán a Jugoslávie
preferovali židovsko-arabskou federaci. Hlasování VS OSN proběhlo 29. 11. 1947. Rozdělení
bylo odsouhlaseno rozdělení výraznou většinou 33:13, rozhodnutí podpořil i Sovětský svaz,
Velká Británie se zdržela hlasování. Palestina byla rozdělena do osmi částí, tři měly příslušet
židovskému státu, tři arabskému, sedmá - Jaffa – byla arabská enkláva uprostřed židovského
státu, osmá- Jeruzalém - obdržel zvláštní status a neměl být součástí ani židovského ani
arabského státu. V židovském státě mělo být 498 000 židů a 407 000 Arabů, v arabském
10 000 židů a 725 000 Arabů, v Jeruzalémě 100 000 židů a 105 000 Arabů. 50 Britský odchod
se uskutečnil 15. 5. 1948.
Poválečná léta byla v Palestině poznamenána velkým nárůstem násilí z židovské i arabské
strany. Velké násilnosti se odehrály hlavně v oblasti města Haifa a v Galileji, kde byly
židovské a arabské komunity promíšeny. 9. 5. 1948 napadly oddíly Irgunu (vedl je budoucí
izraelský premiér Menachem Begin) a Lechi palestinskou vesnici Dejr Jásín (Yassin)
nedaleko Jeruzaléma a zmasakrovaly více než 100 obyvatel. Tento masakr rozpoutal rozsáhlý
palestinský exodus, přes 750 000 Arabů ve velmi krátké době v panice uprchlo z rodné země,
49
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což sionistům velmi usnadnilo situaci. I mezi sionisty se v té době vyostřily závažné spory,
hlavně mezi revizionisty a labouristy a Židé stanuli na pokraji občanské války. Situace
vyvrcholila v červnu 1948, kdy Ben Gurion nechal potopit loď Altalena s bojovníky
a zbraněmi určenými pro Irgun. Irgun a Lechi však nadále vyvíjeli teror, např. v září 1948
zavraždili švédského diplomata a mírového vyjednavače OSN pro Palestinu hraběte Folke
Bernadotte 51 a jeho kolegu, francouzského plukovníka André Serota. Teprve po tomto
atentátu byla Lechi Izraelem oficiálně prohlášena za teroristickou organizaci, i když pachatelé
atentátu nikdy nebyli pohnáni ke spravedlnosti. Nevraživost mezi labouristy a revizionisty
z předstátní doby se stala základem řevnivosti mezi levicí a pravicí v izraelské politice.
Menachem Begin přetransformoval Irgun na politickou stranu Chérut (Svoboda). Pravice se
však dostala k moci až třicet let po vzniku státu.
Po vzniku státu Izrael propukla první izraelsko-arabská válka, do dvou měsíců byli
Arabové poraženi. Na arabské straně bojovali Egypt, Jordánsko, Irák, Sýrie, Libanon
a Saúdská Arábie. Číselně byla arabská převaha nesporná, avšak mezi jednotlivými veliteli
arabských armády byly spory, celkově byl útok na Izrael chaotický a nekoordinovaný. Izrael
obsadil velkou část západní Galileje, kterou plán OSN vyhradil pro arabský stát, Egypt
naopak okupoval poušť Negev, kterou plán přiřkl Izraeli, tu ale Izrael dobyl na podzim
a postoupil až k Rudému moři. Mezi únorem a červencem 1949 byly pod dohledem OSN
mezi Izraelem a sousedními státy stanoveny linie příměří, tzv. Zelená linie. Jedině Libanon
však tyto linie uznal. V roce 1949 bylo sice podepsáno příměří s Libanonem, Egyptem,
Jordánskem, Sýrií, ale válečný stav neskončil.
3.2.2. Důsledky 1. arabsko-židovské války:
Vznikl židovský stát, ale nerespektoval hranice, které mu byly určeny. Byl založen na 70%
historického palestinského území. V prvních izraelských volbách zvítězili labouristé sdružení
ve straně Mapal, premiér se stal David Ben Gurion a prezidentem Chajim Weizmann.
Nejsilnější v opozici byl Chérút (bývalý Irgun) vedený Menachem Beginem. Arabský stát
nevznikl vůbec. Území, kde měl vzniknout, si připojil Egypt (pásmo Gazy) a Jordánsko
(Západní břeh), zbylá území – hlavně severní Galilea a Negev – obsadil Izrael. Král Abdallah
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anektoval Předjordánsko a se Zajordánskem vytvořil království Jordánsko. 52 Jeruzalém se
nestal dle plánu UNSCOP mezinárodním městem, ve skutečnosti zůstal po válce rozdělen
mezi Izrael a Jordánsko, tzv. Východní Jeruzalém (včetně Starého města a posvátných míst)
byl pod jordánskou správou. Židovská populace v roce 1949 v důsledku zvýšeného
přistěhovalectví přesáhla jeden milion obyvatel. Demografická struktura obyvatelstva na
území bývalého mandátu Palestina se výrazně proměnila. Po založení Izraele následoval
velký uprchlický exodus (Palestinci zvaný „An-Nakba“, tj. katastrofa). Dle definice UNRWA
je palestinským uprchlíkem osoba, jejíž bydliště bylo v období června 1946 až května 1948
v Palestině a která ztratila svůj domov důsledkem arabsko-izraelského konfliktu v roce 1948.
Z původního více než milionu Arabů, kteří žili v Palestině v roce 1947, zůstalo v Izraeli
v roce 1949 pouhých 133 000. Podle údajů z roku 1950 bylo registrovaných uprchlíků v tuto
dobu 914 000. 53 Důsledkem palestinského exodu byl i zánik 450 arabských vesnic a měst.
Větší část uprchlíků se uchýlila do Gazy a na Západní břeh, zbylí do uprchlických táborů
v Libanonu, Sýrii, Jordánsku, Egyptě a Iráku. V červnu 1998 UNRWA evidovala 3 521 130
uprchlíků, z nichž přežívalo 30% v uprchlických táborech 54 V roce 2008 bylo sečteno více
než 4,6 milionu palestinských uprchlíků a jejich počty narůstají úměrně přirozenému růstu
populace. 55
3.2.3. Palestinští uprchlíci
Třetina registrovaných palestinských uprchlíků, okolo 1,3 milionu lidí, žije v 58
uprchlických táborech, a to na Západním břehu, v Gaze, v Jordánsku, Sýrii a Libanonu. Deset
kempů vzniklo po roce 1967. Zbylé dvě třetiny uprchlíků žijí v městech hostících zemí a
v jejich okolí, a také na Západním břehu a v Gaze, často v okolí oficielních kempů. Uprchlíci
se v základu dělí na dvě kategorie: uprchlíci z roku 1948 (důsledek 1. arabsko-izraelské
války) a uprchlíci z roku 1967 (osoby, které musely své bydliště opustit z politických důvodů
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po prohrané šestidenní válce, kdy Izrael obsadil Západní břeh a Gazu, jedná se cca 500 000
lidí). 56
Situace palestinských uprchlíků se výrazně liší země od země. Nejpříznivější podmínky
mají v Jordánsku, což je také jediná hostící země, v níž mohou získat státní občanství. Počet
Palestinců žijících v Jordánsku činí 1 930 703 osob, z toho 335 307 lidí žije v 10 uprchlických
kempech. 57 Čtyři kempy byly zřízeny po roce 1948, zbylých šest po roce 1967. V roce 1948
do Jordánska uprchlo přibližně 100 000 Palestinců. První kemp, Zarqa, byl zřízen v roce 1949
(nachází se 25 km severovýchodně od Ammanu). Do roku 1950 uprchlíci bydleli
v provizorních stanech. Poté jim UNRWA poskytla odolnější příbytky. Každý nový příbytek
byl cihlový pokoj s azbestovou střechou. 4-5 členná rodina sdílela pokoj o 12m2, vícečlenná
rodina měla dva pokoje a kus půdy mezi 80-100 m2. Jak rodina rostla (hlavně novými sňatky
a porodností), tak si uprchlíci postupem času příbytky rozšiřovaly, hlavně přistavovali patra
do výšky. Dnes se čtvrtou generací uprchlíků nastává situace, kdy je životní prostor přečerpán
a kempy jsou nanejvýš přelidněné. V roce 1967 do Jordánska uprchlo dalších 140 000 osob,
poslední vlna palestinských uprchlíků do Jordánska přišla v roce 1991, kdy bylo 450 000 osob
vypovězeno z Kuvajtu, který chtěl potrestat OOP za její podporu irácké invaze. Palestinští
uprchlíci tvoří cca 65% obyvatelstva jordánského království. Relativně slušného zacházení se
palestinským uprchlíkům dostalo ještě v Sýrii, ve velmi špatných podmínkách byli palestiští
utečenci v Libanonu.
Sýrie prováděla aktivní politiku integrace palestinských uprchlíků. Jejich oprávnění
k pobytu je však dočasné s neurčitým trváním. Mohou se ucházet o zaměstnání v soukromém
i veřejném sektoru (státní školy, univerzita, nemocnice). Vykonávají vojenskou službu
v Armádě pro osvobození Palestiny, nikoli v syrské armádě. Teoreticky nemají právo získat
nemovitý majetek, což je ale často obcházeno. V Sýrii žije 456 983 palestinských uprchlíků,
z toho 123 646 v devíti kempech. 58 Do Sýrie mířili uprchlíci hlavně v roce 1948, a to
především Palestinci ze severních částí Palestiny, hlavně z oblasti Safad a měst Haifa a Jaffa.
Přes 100 000 lidí prchlo do Sýrie v roce 1967 poté, co Izrael obsadil Golanské výšiny.
Několik tisíc uprchlíků také pochází z roku 1982, kdy v Libanonu vypukla válka.
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V Libanonu žije 416 608 palestinských uprchlíků, z toho 220 809 ve dvanácti uprchlických
táborech (původně jich bylo 16). 59 Podmínky uprchlíků z Libanonu jsou velmi špatné. Bydlí
v maličkých, nezdravých táborech, které nedisponují slušnou infrastrukturou, jsou přelidněné,
hygienické podmínky jsou špatné, tábory nejsou připojeny na vodovodní síť a libanonská
vláda omezuje elektřinu, 60 vládne zde chudoba a nezaměstnanost. Palestinští uprchlíci
nemohou v Libanonu pracovat ve veřejné správě a ve více než 70 profesích soukromého
sektoru (např. právník, lékař, lékárník), nemají právo nabývat nemovitý majetek, nemají
sociální a občanská práva. Mají velmi omezený přístup ke vzdělání a ke zdravotnímu ošetření.
Na Západním břehu, který byl v letech 1948-1967 pod jordánskou správou, žije dnes
754 263 palestinských uprchlíků, z toho 191 408 v 19 táborech. 61 Některé kempy jsou
lokalizovány poblíž velkých měst, jiné ve venkovských oblastech. Největší kemp na
Západním břehu, Balata, má podobný počet obyvatel jako nejmenší kemp v Gaze. Po
podepsání dohod z Osla v roce 1993 a pozdějších souvisejících dohod, začaly uprchlické
tábory na Západním břehu spadat pod různé zóny. Shufat kemp, který je situován v městských
hranicích Jeruzaléma, zůstal pod izraelskou kontrolou. Kalandia kemp je v zóně C a spadá tak
pod plnou kontrolu Izraelců. Šest kempů – Deir Ammar, Jalazone, Fawar, Arroub, Far´sa, Nur
Shams, spadá do zóny B, tedy pod společnou kontrolu Izraele a Palestinské autonomie.
Zbylých 11 kempů patří do zóny A, tedy do zóny výhradní správy Palestinské autonomie.
Obyvatelé uprchlických kempů na Západním břehu jsou velmi zasaženy restriktivními
opatřeními státu Izrael, především uzavřením území segregační zdí, neboť jsou ve velkém
závislí na příjmu z práce v Izraeli. V důsledku výstavy Zdi, výrazně vzrostla nezaměstnanost
a socio-ekonomické podmínky se v kempech zhoršily. Utečenecké kempy na Západním břehu
jsou aktivní sociální jednotky. Obyvatelé kempů organizují řadu aktivit, jsou zde různá ženská
centra, centra aktivit pro mládež, centra pro zdravotně postižené uprchlíky ad. Při kempech
jsou také školy, ale jejich problém je hlavně nadměrný počet žáků, třídy mívají v průměru 50
žáků.
V pásmu Gazy, které bylo v letech 1948-1967 pod správou Egypta, žije dnes 1 059 584
uprchlíků, z toho 492 299 v 8 uprchlických táborech. 62 Většina lidí, kteří v roce 1948 uprchli
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do Gazy, pocházela v města Jaffa a jeho okolí, a také z oblasti kolem Beersheva v Negevu.
V pásmu Gazy před rokem 1948 žilo pouhých 80 000 lidí, najednou přišlo na 200 000
uprchlíků. Dnes registrovaní uprchlíci tvoří přes tři čtvrtiny populace pásma Gazy. Uprchlické
tábory v pásmu Gazy mají jednu z nejvyšších hustot osídlení na světě. OSN uvádí hustotu
osídlení ve zdejších uprchlických táborech až 50 000 obyvatel na km.2

63

Egypťané

v palestinských utečeneckých táborech v Gaze po roce 1048 začali organizovat komanda tzv.
fidajínů a začali je vysílat k ozbrojeným přepadům v Izraeli. Izraelci na to odpověděli
zřízením „Komanda 101“, v čele stanul mladý důstojník Ariel Šaron (narozen 1928).
Rezoluce 194 RB OSN z 11. 12. 1948 explicitně vyhrazuje palestinským uprchlíků právo
na návrat či repatriaci. GS OSN rozhodlo umožnit uprchlíkům, kteří si to přejí, aby se
navrátili do svých domovů a aby bylo vyplaceno odškodné jako náhrada za majetek těch, kteří
se rozhodnou nevrátit do svých domovů, a také za všechen ztracený či poškozený majetek.
Izrael však právo uprchlíků na návrat odmítá, i když aby byl přijat do OSN, musel přijmout
rezoluci 194 hovořící právě o tomto návratu. V roce 1950 byly též přijaty pozemkové zákony
pro judaizaci pozemků a zákon o „vlastnictví nepřítomných“, který legalizoval v letech 19501966 zboření 415 palestinských vesnic a zábor 1,6 miliónů hektarů pozemků patřících
Arabům považovaným za „nepřítomné“. 64

3.2.4. Izraelští Arabové
Byť většina arabského obyvatelstva v roce 1948 z původních domovů ve strachu uprchla,
někteří zůstali. Tito lidé a jejich potomci tvoří přes 20% populace v Izraeli, říká se jim
izraelští Arabové. Mají sice izraelské občanství a volební právo, ale fakticky jsou
diskriminováni. Od roku 1948 bylo vybudováno na zkonfiskovaných pozemcích téměř 500
židovských lokalit, ale nebyla založená žádná nová arabská vesnice, navzdory čtyřnásobnému
nárůstu tohoto obyvatelstva. 65 Izraelští Arabové mají omezená práva v nabývání majetkových
práv k nemovitostem. Příjmy arabských rodin jsou v průměru o 30% nižší než příjmy
židovských rodin. Palestinci z Izraele jsou slabě zastoupeni v tzv. „vyšších“ profesích.
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Izraelští Arabové sice tvoří přes 20% izraelské populace, ale dostávají jen 4% obecních
prostředků. V Izraeli neexistuje žádná arabská univerzita a studenti musejí sledovat všechny
přednášky v hebrejštině. V Izraeli je pouze 0,5% univerzitních profesorů arabského původu. 66
Izraelští Arabové jsou neformálně zproštěni základní vojenské služby v izraelské armádě, bez
jejíhož absolvování je občan různými způsoby znevýhodňován v dalším životě. Jsou
limitováni v politické participaci v prostředí židovských politických stran. Do roku 1952
nesměli být Arabové členy židovských stran vůbec a izraelské arabské strany nikdy nebyly
přizvány do vlády. Etnická různorodost nežidovských občanů Izraele není respektována ve
státních symbolech.
Demokracie v Izraeli spočívá především v institucionalizovaném charakteru, z určitých
hledisek je velmi specifická. Zcela otevřeně deklaruje etnokratický princip při získávání
občanství židovského státu, což odporuje zásadnímu principu rovnosti všech v demokracii.
V roce 1950 stát Izrael přijal klíčový Zákon o návratu, který stanovil, že každý člověk
s židovskými kořeny žijící kdekoli na světě má právo přijít do Izraele jako nový přistěhovalec
a získat izraelské občanství. Do některých oblastí života židovských obyvatel Izraele bylo
inkorporováno židovského náboženského práva Halacha, týká se to hlavně nerovnosti
židovských mužů a žen v oblastech osobního statusu (hlavně sňatků a rozvodů), omezení
vynucující dodržování šabatu a košer stravy a zvýhodňování některých skupin obyvatelstva na
náboženském základě.

3.3.

Suezská krize

V roce 1956 propukla na Blízkém východě Suezská krize (tzv. sinajský konflikt).
V Egyptě se dostal k moci

Gamal Abdel Násir (1018-1970), velký kritik Izraele

a západoevropských mocností a nechal uzavřít pro izraelské lodě strategickou Tiranskou
úžinu oddělující Akabský záliv a Rudé moře a izraelský přístav Ejlát tak zůstal odříznut od
okolního světa. Násir také znárodnil Suezský průplav, čímž si znepřátelil Brity a Francouze.
Následovala společná akce Británie, Francie a Izraele. Operace začala 29. 10. 1956, byl dobyt
Sinaj a Gaza, zlikvidováno několik základen fidájínů a znovu zprovozněn přístup do Ejlátu.
Izraelská pohraniční policie postřílela 43 arabských obyvatel vesnice Kafr Kásim, kteří
netušili, že byl vyhlášen zákaz vycházení. Pod tlakem Eisenhowera se izraelské síly v březnu
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1957 ze Sinaje stáhly a na jejich na jejich místo dorazily mírové jednotky OSN mise UNEF
(United Nations Emergency Force) o síle 3 300 mužů. Situace mezi Izraelem a Egyptem však
zůstala velmi napjatá, útoky fidájínů pokračovaly a z Egypta byla vyhoštěna naprostá většina
židů, Francouzů a Britů. Izrael po roce 1956 zažíval hospodářskou konjukturu a získal
strategického spojence ve Francii, kterou si Násir znepřátelil nejen během Suezské krize, ale
i podporou alžírských nacionalistů.

3.4.

Šestidenní válka

V roce 1967 Izrael zahájil preventivní úder, tzv. šestidenní válku. V ní téměř ztrojnásobil
své území, obsadil celý Jeruzalém, Západní břeh, Sinaj, Gazu, Golanské výšiny a další území.
Ostře protiizraelský postoj zastával v té době hlavně Egypt a jeho spojenec Sýrie, kteří spolu
uzavřeli v roce 1966 válečnou alianci. Obě tyto země měly silné vazby se sovětským blokem.
Z Golanských výšin také syrská armáda ostřelovala izraelské území. V květnu 1967 si Násir
vymohl stažení jednotek UNEF a Egypt začal vzápětí zvyšovat koncentraci své armády na
poloostrově a obnovil blokádu Tiranské úžiny. V této situaci izraelský ministr zahraničí Abba
Eban odcestoval do Washingtonu zjistit jaký americký postoj ke konfliktu (údajně byl prvně
použit „červený telefon“ Moskva – Bílý dům). Sovětský svaz údajně Násirovi sdělil, že si
nepřeje, aby to byl Egypt, kdo první zaútočí. V Izraeli byla vytvořena vláda Národní jednoty,
v níž se prvně setkali labouristé a pravice. Ministrem obrany byl Moše Dajan (1915-1981)
a náčelníkem generálního štábu Jicchak Rabin (1922-1995), kteří byli hlavními autory tzv.
preventivního útoku. Válka začala 5. 6. 1967 překvapivým izraelským vzdušným útokem, týž
den byla bleskovými nálety zničena velká část egyptského, syrského, jordánského a iráckého
letectva (více než 400 letadel). Následoval pozemní konflikt s Jordánskem na Západním
břehu. Násir klamně informoval jordánského krále o porážce izraelského letectva a Jordánsko
zaútočilo. Izrael pak dobyl celý Západní břeh a východní Jeruzalém. Také dobyl pásmo Gazy
a celý Sinaj. Syřané byli poraženi na Golanských výšinách a izraelská armáda se ocitla
v blízkosti Damašku. Na izraelské straně zahynulo 777 vojáků, egyptské ztráty byly
v desetitisících. 67
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Po šestidenní válce Izrael ke svému území připojil Západní břeh, pásmo Gazy, Golanské
výšiny, východní Jeruzalém a Sinaj. Novým strategickým partnerem Izraele se staly USA.
Naopak dosavadní spojenec Francie se od Izraele odvrátil. Následovala nová vlna
palestinských uprchlíků a zároveň velká židovská přistěhovalecká alija. Velmi důležitým
důsledkem šestidenní války bylo zahájení výstavby židovských osad na Západním břehu. Na
izraelské politické scéně byl vytvořen velký pravicový blok „Likud“ (Jednota). Na palestinské
straně vzrostl vliv Organizace pro osvobození Palestiny. OSN zavedlo v oblasti Golan
a Suezu stálou přítomnou pozorovatelů. Rezoluce RB OSN č. 242 z 22. 11. 1967 definovala
podmínky nastolení míru na Blízkém Východě: stažení Izraelců z území okupovaných během
šestidenní války, vzájemné respektování svrchovanosti a územní celistvosti všech států v této
oblasti, nutnost spravedlivého řešení otázky uprchlíků, prohlašuje potřebu zaručení svobodné
plavby mezinárodními vodami v oblasti.
V letech 1967 až 1970 probíhala tzv. opotřebovací válka mezi Izraelem a Egyptem,
jednalo se o zdlouhavou sérii menších bojů. V problému se angažoval americký ministr
zahraničí William Rogers, v tzv. Rogersově plánu vyzval Egypt ke klidu zbraní a Izrael ke
stažení ze Sinaje. V roce 1969 zemřel Lévy Eškol a ve funkcí premiéra jej nahradila jej Golda
Meierová (1898-1978), která prohlásila, že „palestinský národ neexistuje.“ 68 Prezidentem
Eypta se v roce 1970 stal Anwar Sadat, který se zbavil sovětských hospodářských
a vojenských poradců a začal Egypt orientovat více prozápadně. V prosinci 1973 se stal
premiérem bývalý generál Jicchak Rabin a na postu ministra obrany nahradil Dajana Šimon
Peres. V roce 1977 vyhrál volby Likud a do čela státu se postavil Menachem Begin. Byla tak
přerušena více než 30letá hegemonie levice. Kromě Begina, byl hlavním představitel Likudu
také Ariel Šaron. Ministrem zahraničí se stal Moše Dajan, ministrem obrany Ezer Weizmann.
V Izraeli jsou dvě hlavní strany, levicová Strana Práce, která je více ochotná ke
kompromisům s Araby, a podporuje sekularismus, solidaritu a vazbu na odbory, a pravicový
Likud, který klade důraz na individualismus, tradiční hodnoty a religiozitu. Nelze to však brát
zcela doslovně, protože např. s výstavbou osad začala levicová vláda Lévi Eškola.
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3.5.

Židovské osady na Západním břehu (Jewish Settlemets)

S politikou výstavby židovských osad (Jewish Settlement) začala po roce 1967
labouristická vláda Lévyho Eškola. Do roku 1977 bylo v v Předjordánsku založeno 24 tzv.
bezpečnostních osad. 69 Palestinci upozorňují na to, že termín „osady“ není zcela vhodný,
protože osadníci jsou obyvatelé usazení legálně. Palestinci prosazují označení „kolonie“
a „kolonizátoři“, což je druh ilegálního obsazení cizí půdy. A protože obyvateli kolonií jsou
pouze židé, je dle Palestinců správným označením „židovská kolonie.“ 70 Nicméně já v této
práci užívám zažitější pojem osady.
Opravdový osadnický boom vypukl po roce 1977, kdy se dostal k moci Likud. V roce
1983 nečekaně rezignoval Menachem Begin a novým premiérem se stal Jicchak Šamir, také
z Likudu. Za něj výstavba osad zintenzivnila ještě více. Pro všechny osady byla
zkonfiskována palestinská půda. Bylo-li potřeba, byli místní arabští obyvatelé vyhnáni
z domovů a jejich domy zbořeny. Zničeno bylo obrovské množství stromů. Dle izraelských
organizací na obranu lidských práv zbořil Izrael přes 7000 domů a od okupace Západního
břehu a Gazy v roce 1967 ponechal bez přístřeší 40 000 osob. 71
Osady se dělí na ideologické (např. Kirijat Arba, Kfar Tapuach) a pragmatické (např.
Ma´ale Adumin). Osada Ma´ale Adumin byla založena v roce 1975, dnes je to největší osada
Západního břehu s 30 000 obyvateli. Ideovým základem pro výstavbu židovských osad na
územích obydlených Palestinci bylo mesianistického učení rabína Kooka a jeho syna,
ortodoxních náboženských sionistů. Argumentovali, že éra spasení židovského lidu nastala
v naší době, jako viditelný důkaz bylo uváděno vítězství v 6denní válce. Religiózní sionisté
byli přesvědčení, že je Bůh povolal k naplňování jeho záměrů právě zakládáním osad
i v pásmu Gazy a na Západním břehu. Z učení Kooka staršího a mladšího vzniklo radikální
osadnické hnutí Guš Emunim („Blok věrných“), které dosavadní arabské obyvatelstvo
označilo za bezvěrce oddalující příchod Mesiáše. 72 Hnutí hlásalo etnické vyčištění JudskaSamáří deportací Palestinců. Hlavou tohoto hnutí byl rabín Moše Levinger. V roce 1968
skupina osadníků vedená tímto rabínem založila u Hebronu osadu Kirijat Arba a Levingerova
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žena Miriam v roce 1979 obnovila židovskou komunitu uvnitř Hebronu (židovská komunita
tu byla vyhnána pogromem z roku 1929).
Politika výstavby osad do značné míry omezila osobní svobody původního arabského
obyvatelstva. Týká se to těchto faktů: Palestincům je přísně zakázáno vstoupit na území
židovských osad i do tzv. bezpečnostních pásem. Tím dochází k fenoménu, kdy na relativně
malém území žijí dvě skupiny obyvatel, které se absolutně nestýkají. Na jednom kopci je
palestinské město, na druhém židovská osada. Palestinci a židé se na dálku pozorují, avšak
nikdy se nesetkají. Též židovským osadníkům je zakázán vstup na území obývaná Palestinci.
Kontakt mezi oběma skupinami je nulový. Osady jsou napojeny na vlastní systém silnic. Tyto
moderní silnice jsou určeny pouze Izraelcům a Palestincům je jejich užívání přísně zakázáno.
Území je tedy protkáno dvojím systémem dopravních komunikací, palestinských
a židovských. Palestinské jsou oproti židovským ve špatném stavu a vedou různými
objížďkami. Např. cesta z Betléma do Ramallahu trvá 1,5 hodiny, serpentýnama, po částečně
nezpevněné vozovce. Též se musí projet vojenským checkpointem zvaný Kontejner, u něhož
se často tvoří dlouhé fronty a cesta tak může být ještě delší. Po izraelské silnici se dá
z Betléma do Ramallahu dostat za 20-30 minut bez jakýchkoli kontrol. Izraelské silnice se
nazývají „bypass roads“ a začaly vznikat po podepsání dohod z Osla. Bypassy (název dle
toho, že objíždějí oblasti palestinského osídlení) spojují izraelské osady navzájem a také
osady se státem Izrael. Tyto silnice jsou pod plnou izraelskou kontrolou. 50-75 metrů od
bypassů se nachází nárazníková zóna (buffer zone) 73 , kde se nesmí nic stavět a kam je
Palestincům přísně zakázán vstup. Bypassy rozčleňují palestinská území do izolovaných
oblastí a často Palestince připravují o úrodnou zemědělskou půdu. Kvůli výstavbě židovských
osad a židovské infrastruktury dochází ke konfiskaci půdy arabských obyvatel, demolici jejich
domů, ničení zemědělských ploch a masovému vyvracení stromů. Na palestinských územích
je permanentně přítomná izraelská armáda, která mj. dohlíží na bezpečnost osadníků.
V důsledku výstavby osad, je často porušováno právo Palestinců na žití, bydlení a svobodu
pohybu. Díky existenci a pokračující výstavbě osad je velmi zkomplikováno, ne-li de facto
znemožněno, budoucí založení samostatného arabského státu. Izraelská armáda má pod plnou
kontrolou vodní zdroje na okupovaných územích a jejich odvod do Izraele. Legislativa
umožňuje Izraelcům odvést každoročně tři čtvrtiny vody z Předjordánska a téměř 80% vody
z Gazy, v současné době pochází 60% izraelské spotřeby z těchto zdrojů.
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V letech 1967 až 2007 Izrael na Západním břehu postavil 121 židovských osad. Dalších
dvanáct osad je lokalizováno na území, které Izrael zabral v roce 1967 jako součást
Jeruzaléma. Dále se na Západním břehu nachází na 100 tzv. outposts (židovských, ne trvale
obydlených základen). Šestnáct osad v pásmu Gazy a tři osady v severní části Západního
břehu byly evakuovány v roce 2005. 74 V letech 1967-1993 Izrael usadil 300 000 osadníků na
Západním břehu a v Gaze. 75 Na konci roku 2008 na Západním břehu žilo 479 500 osadníků
(z toho 193 700 ve Východním Jeruzalému). 76 Do roku 2005 žilo v Gaze přes 5000
židovských osadníků ve 25 osadách. 77 Tito osadníci ovládali 40% území a měli pod kontrolou
80% vody. Palestinské domy, které se izraelské armádě zdáli příliš blízko hranicích, osadám
nebo izraelským silnicím byli zdemolovány. Židé jsou k bydlení v osadách na palestinských
územích lákáni na různé východy. Jsou jim poskytovány různé daňové úlevy, výhodné
hypotéky, mají moderní infrastrukturu atd.
Politika osadnictví není v souladu s mezinárodním humanitárním právem, smluv, jichž je
Izrael smluvní stranou. Výstavbou osad dochází k porušování dvou významných principů
mezinárodního práva, a to: Zákaz transferu civilního obyvatelstva z teritoria okupujícího státu
na okupované území 78 a zákaz trvalých změn, které nejsou ve prospěch místního
obyvatelstva. 79

3.6.

Organizace pro osvobození Palestiny (OOP)
3.6.1. Počátky OOP

Počátky Organizace pro osvobození Palestiny (Palestine Liberation Organisation, PLO)
sahají do počátku 60. let, jako konkrétní datum založení se uvádí 28. 5. 1964. Postupně se
OOP stala největší palestinskou exilovou frakcí. Prvním předsedou byl Ahmad Šuqajrí (1908-
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1980). 80 OOP měla plnou podporu prezidenta Násira a základny měla na egyptském území,
na Sinaji a v Gaze. Fatah, který v roce 1956 založil Jásir Arafat, zpočátku působil mimo
strukturu OOP, ale v roce 1968 se k ní připojil a stal se nejvýznamnější palestinskou
organizací v rámci OOP. Členové Fatahu se rekrutovali z velmi širokého spektra
palestinských obyvatel, od umírněných islamistů a palestinských křesťanů až po sekulární
Palestince. V roce 1961 se rozpadla aliance Sýrie a Egypta, což napomohlo skutečné
autonomii OOP. 3. 1. 1965 spáchal Fatah první teroristický útok proti Izraeli, když se pokusil
vyřadit z provozu nový izraelský vodovod, což se nezdařilo. Až do šestidenní války OOP jako
celek příliš výrazná nebyla a nedlouho po válce Šuqajrí na svůj post rezignoval. Na krátkou
dobu byl nahrazen kolektivním vedením OOP v čele s Jahjá Hamúdou. Jásir Arafat stanul
v čele OOP v únoru 1969, když byl na zasedání Palestinské národní rady v Káhiře zvolen
předsedou. Pod jeho vedením význam zastřešující organizace vzrostl a OOP se více vymanila
z egyptského vlivu. Jádro tvořily guerillové skupiny v čele s Fatahem. Plnou kontrolu nad
všemi frakcemi OOP však Fatah nikdy nezískal. OOP vždy měla také silné civilní křídlo,
kterému se postupně podařilo vybudovat výkonný úřednický a politický aparát, zakládala
a financovala různé instituce a začala s vydáváním mnoha tiskovin a propagandistických
materiálů. OOP také zavedla systém sociálního zabezpečení. Později OOP zřídila i své
diplomatické zastoupení v mnoha státech světa a pozorovatelskou misi u OSN.
Ústředním dokumentem OOP se stala Palestinská národní charta = Charta OOP. První
verzi z roku 1963 vypracoval Šuqajrí, do značné míry reflektovala Násirův panarabismus.
Byla přijata 28. 5. 1964 na ustavujícím zasedání OOP v tehdy jordánském Jeruzalémě. Charta
OOP byla několikrát doplněna a postupně získávala více nacionální náboj. V Palestinské
národní chartě se mimo jiné konstatuje, že Palestina je domovem arabského palestinského lidu
a nedělitelnou součástí arabské vlasti. Dále, že palestinský lid je integrální součástí arabského
národa, že má zákonné právo na svou vlast a právo, aby si po osvobození své země zcela
samostatně rozhodoval o svém osudu. Též se v ní píše, že ozbrojený boj je jedinou cestou
k osvobození Palestiny a že palestinský arabský lid trvá na svém nároku na normální život
v Palestině a na uplatnění svého práva na sebeurčení a svrchovanost. 81 Za palestinský stát
prohlásila Charta OOP celé území bývalého mandátu, všechny dokumenty zakotvující
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sionistickou přítomnost, počínaje Balfourovou deklarací, prohlásila za nicotné a židovství
odmítnula jako národnost. Za Palestince prohlásila nejen muslimy a jejich potomky žijící
v Palestině v období britského mandátu, ale i křesťany a židy palestinského původu. V roce
1974 OOP přijala tzv. deset bodů. Po tomto kroku se oddělila řada radikálních
a nekompromisních frakcí. Program totiž obsahoval myšlenku, že by budoucí palestinský stát
mohl vzniknout třeba jen na části území bývalého mandátu.
Napřed v Jordánsku a pak v Libanonu OOP zakládala skutečné státy ve státě, což
nevyhnutelně vedlo ke střetu místních autorit. Po šestidenní válce začal Arafat z Jordánska
organizovat guerillové výpady do Izraele, což vyvolalo izraelské odvety na jordánské území.
21. 3. 1968 se oddílům Fatahu podařilo odrazit izraelský útok v Karajmé na východním břehu
Jordánu, při čemž Izraelci ztratily 28 mužů a čtyři tanky, na palestinské straně bylo 128
mrtvých, ale i tak se Arafatovi toto střetnutí podařilo prezentovat jako výhradně palestinský
úspěch. Palestinci toto střetnutí velkoryse nazvali „bitva u Karajme,“ z které se stala legenda.
OOP nebyla protivníkem pouze pro Izrael, ale i pro Jordánsko. V únoru 1970 propukly
Ammánu velké potyčky mezi jordánskými bezpečnostními silami a Palestinci, zahynulo 300
lidí. Levice OOP (LFOP) unesla tři letedla a nechala je vyhodit do vzduchu na jordánském
letišti Zarka. V září 1970 král Husajn vyhlásil v zemi stanné právo a vypukl krvavý konflikt,
známý jako „černé září 1970.“ Jordánské tanky zaútočily na palestinské velitelství v Ammánu
a ostřelovaly uprchlické tábory, kde měli militanti základny. Do Jordánska vtrhla pod
záminkou ochrany Palestinců syrská armáda, pak se ale stáhla. Palestinsko-jordánské násilí
s charakterem občanské války pokračovalo i v následujících měsících. Po černém září se
některé frakce OOP radikalizovaly. V červnu 1971 bylo v lese Ajloun zmasakrováno 5 000
Palestinců. Jako pomstu skupina fijadínů „Černé září“ v listopadu 1971 zavraždila v Káhiře
jordánského premiéra. Izrael začal s cílenou likvidací důležitých palestinských osobností.
V červenci 1972 byl v Bejrútu spáchán atentát na významného palestinského spisovatele
Ghasama Kanafáního. 82 V září 1972 byli zajati a poté zabiti izraelští sportovci na olympiádě
v Mnichově.
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3.6.2.

Od války na Jom Kippur do dohody z Camp Davidu

6. 10. 1973 židé slavili Den Smíření, muslimové si připomínali výročí prvního vítězství
proroka Mohameda v bitvě u Badru (624). Egypťané a Syřané zahájili útok proti Izraeli.
Egypťané překročili Suez a prolomili „nedobytnou“ Bar Levovu pevnostní linii, kterou
Izraelci vybudovali na východním břehu Suezského průplavu. Syřané zaútočili na Golanech.
Izrael rychle dostal dodávky amerických zbraní a již v polovině října přešel do protiútoku,
který vedli generál Ariel Šaron a Moše Dajan. Saúdská Arábie tlačila na USA, aby Izrael
zastavil operace. Příměří bylo uzavřeno pod patronátem USA 11. 11. 1973, v momentě, kdy
Izraelci okupovali město Suez a stáli 101 km od Káhiry. Klíčovou roli v jednáních sehrál
americký národní bezpečnostní poradce a později ministr zahraničí Henry Kissinger, který byl
známý tzv. kyvadlovou diplomacií (Shuttle Diplomacy), dynamickým a tvrdým jednáním se
všemi stranami blízkovýchodního konfliktu.
V roce 1974 začal prapočátek mírového procesu. V tomto roce arabský summit v Rabatu
prohlásil, že OOP je jediným legitimním zástupcem palestinského lidu. Po střetech s Černým
zářím se jordánský král Husejn postupně vzdal svých nároků na Předjordánsko a v roce 1974
uznal OOP za jediného představitele palestinského lidu. V prosinci 1974 se Arafat prvně
objevil v OSN na zasedání Valného shromáždění.

Arafat byl pozván, aby se vyjádřil

z tribuny generálního shromáždění OSN (tuto výjimka kromě Arafata dostal jen papež Pavel
VI. v roce 1965). 83 OSN uznala PLO za představitele palestinského lidu a udělila jí status
stálého pozorovatele. V listopadu 1977 navštívil Anwar Sadat Jeruzalém, promluvil
v Knesetu, navštívil památník obětí holokaustu Jad Vašem a pomodlil se mešitě Al-Aksá.
O několik týdnů později Menachem Begin navštívil Egypt. Byla nastartována egyptskoizraelská mírová jednání, jejichž nejdůležitější část se odehrála v Camp Davidu, v letním sídle
amerických prezidentů v roce 1978. V březnu 1979 byly na trávníku před Bílým domem
podepsány mírové smlouvy Egypta a Izraele, před tím byla Beginovi i Sadatovi udělena
Nobelova cena míru. Smlouva byla založena na rezolucích RB OSN č. 242 a 338. Izrael se
měl do tří let stáhnout ze Sinaje a zlikvidovat tamějších 20 židovských osad včetně
osadnického města Jamit. Měly být obnoveny normální diplomatické vztahy mezi oběma
zeměmi a Egypt se zaručil za bezpečné proplouvání izraelských lodí Suezem. Begin se pak
z utečeneckého tábor, chodí z tábora do tábora a vypráví příběhy o svém synu Sa´d. Nabyla velkou moudrost
životní zkušeností, vypráví příběhy utrpení, štěstí a únavy, aniž by si stěžovala.
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ještě více zaměřil na budování osad na Západním břehu. Dohody z Camp Davidu vyvolaly
zděšení ve většině arabských zemích. Palestinci se cítili být obětováni.
3.6.3. Války v Libanonu
Libanon se stal nezávislým státem v roce 1943, poslední francouzští vojáci odešli v roce
1946.

Dle ústavy z roku 1926 měl být libanonským prezidentem maronitský křesťan,

předsedou parlamentu šíita a premiérem sunnita. Mezi jednotlivými libanonskými
komunitami vládlo napětí. Křesťanská většina se orientovala prozápadně. V roce 1948
Libanon přijal přes 110 000 palestinských uprchlíků a křesťané se nakonec dostali do
menšiny. V roce 1969 libanonská vláda ztratila kontrolu nad jižním Libanonem. V letech
1970-71 se OOP po vyhnání z Jordánska uchýlila právě do jižního Libanonu a začala zde
budovat „stát ve státě“. Libanon se stal územím střetů mezi Izraelem a arabským světem
a mezi křesťanskou falangou a libanonskou levicí. V roce 1975 v Libanonu poté, co byl
v Bejrútu zmasakrován autobus palestinských uprchlíků, vypukla ničivá občanská válka.
Stanuli proti sobě křesťanští falangisté a palestinští uprchlíci spolu se sunnitskými muslimy.
Na žádost libanonské vlády do země v dubnu 1976 vstoupily syrské jednotky. Křesťané spolu
se syrskou armádou vytlačili palestinské bojovníky na jih země. Příměří ale nevydrželo
dlouho. V roce 1978 vypukly další boje, ale to již byli Syřané na straně Palestinců. OOP
začala z jihu Libanonu ostřelovat sever Izraele, a tak se do války zapojily i izraelské síly,
které podporovaly křesťanské jednotky plukovníka Haddáda. V březnu 1978 překročila
v rámci operace Litáni, izraelská vojska hranice Libanonu a obsadila jih Libanonu. V červnu
1978 se izraelské jednotky na základě rezoluce RB OSN č. 425 stáhly. Libanon byl fakticky
rozdělen na východní část ovládanou Sýrií, Tripolis, jižní Libanon a východní Bejrút (v rukou
muslimů) a západní Bejrút (v rukou křesťanů podporovaných Izraelci).
Od léta 1981 do léta 1982 byly přítomny mezinárodní jednotky UNIFIL (United Nations
Interim Force in Lebanon) a docházelo k relativní stabilizaci. Poté Palestinci začali znovu
ostřelovat Izrael a byla zahájena operace Mír pro Galileu. Izraelské jednotky překročily na
třech místech hranici s Libanonem a obsadily třetinu Libanonu. Pak obklíčily i Bejrút,
v důsledku čehož Arafat se svými jednotkami opustil hlavní stan OOP a přestěhoval se do
Tunisu. V červenu 1982 byl vykonán atentát na izraelského velvyslance v Londýně, což bylo
záminkou pro další izraelský útok. Atentát však neprovedla skupina s vazbou na Arafata, ale
organizace vedená Arafatovým protivníkem Abú Nidalem. Vláda Menachema Begina
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v červnu 1982 vtrhla do zóny kontrolované Palestinci a přitom oblehla i libanonské hlavní
město, vojenská akce byla vedena ministrem obrany Arielem Šaronem.V září 1982 byl zabit
vůdce křesťanských milicí Bechir Gemayel. Pomstou byl masakr ve dvou uprchlických
táborech Sabra a Šatíla, který se odehrál se s vědomím izraelských jednotek. Masakr trval tři
dny, zavražděno bylo cca 3000 civilistů, jejich těla byla někdy strašlivě zmrzačená. 84 V roce
1982 také oficiálně vzniká hnutí Hizballáh. Velkým impulsem byla i islámská revoluce
v Íránu. 17. 5. 1983 Libanon, Izrael a USA podepsaly dohodu o izraelském stažení, které bylo
podmíněno odchodem syrských jednotek ze země, což ovšem Sýrie odmítla. Přesto se
izraelské jednotky postupně do roku 1985 stáhly. Izrael nadále podporoval křesťanské
jednotky generála Aúna, který v roce 1989 zahájil boj za vyhnání syrských jednotek ze země.
15letou občanskou válku ukončila Taífská dohoda, což byl dokument přijatý libanonskými
poslanci v říjnu 1989 na zasedání v saúdskoarabském Taífu. Taífská dohoda, pozměnila
politický statut Libanonu, omezila privilegovanost maronitských křesťanů a muslimy s nimi
politicky zrovnoprávnila. Dohoda také připravila půdu pro odchod syrské armády ze země,
syrské jednotky však odešly ze země až v roce 2005, po 29 letech.
Libanonská válka měla vliv na polarizaci izraelské společnosti. V roce 1982 opozice v čele
se Stranou práce začala postup vlády kritizovat a v Tel Avivu se konaly první stotisícové
demonstrace. Po masakru v Sabře a Šatíle se konala největší demonstrace v dějinách Izraele,
účastnilo se jí 400 000 lidí.
V roce 1985 Jásir Arafat zřídil svůj hlavní štáb v Tunisku. Další vývoj vedl Arafata
k uznání rezolucí 181 a 242 85 hovořících o uznání Izraele. Před generálním shromážděním
OSN zasedajícím 1988 v Ženevě, Arafat odsoudil okázale terorismus (každý atentát proti
civilním občanům) a prohlásil za neplatnou palestinskou chartu z roku 1968, v níž je existence
Izraele jasně zamítnuta. Arafat přijal rezoluce č. 181, 242 a 338, uznal existenci státu Izrael
a vyzval k řešení palestinského problému. 31. 7. 1988 se král Husajn oficiálně vzdal jordánské
suverenity nad Západním břehem ve prospěch Palestinského státu. 15. 11. 1988 Arafat
v Alžírsku vyhlásil před Palestinskou národní radou palestinský stát s Východním
Jeruzalémem jako s hlavním městem. Některé frakce OOP se proti tomu bouřily, hlavně
LFOP Georgese Habacheho, který vystoupil 1974 z výkonného výboru. Také extrémista Abú
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Rezoluce č. 242 byla přijata RM OSN 22. 11. 1967. Vyžaduje stažení izraelských ozbrojených sil z okupovaných
území a potvrzuje právo každého státu žít v míru uvnitř zajištěných a uznaných hranic.
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Nidal nechal pozabíjet řadu palestinských zastánců dialogu s Izraelem. 6. 8. 1986 přijal
Knesset zákon o odmítnutí, v němž se všem izraelským občanům zakazoval pod trestem
vězení jakýkoli kontakt s vůdci OOP.

3.6.4. Frakce OOP
V roce 1968 se k OOP připojila Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP – Popular
Front for the Liberation of Palestine), která měla původ v Arabském nacionalistickém hnutí
(ANH) založeném v roce 1953 křesťanským Palestincem George Habášem. Roku 1967 se
ANH spojila se dvěma menšími radikálními skupinkami a vznikla LFOP, která kombinovala
sekulární arabský nacionalismus, marxismus-leninismus a maoismus a inspirovala se
i Fidelem Castrem a Che Guevarou. V roce 1968 se stala druhou nejsilnější frakcí OOP.
V roce 1974 však odešla do opozice. LFOP kritizovala OOP, že opustila cíl zničit Izrael ve
prospěch vzniku dvou států. LFOP nejčastěji operovala z Libanonu a okupovaných území
a na čas měla své velitelství v Sýrii. LFOP byla průkopnice únosů letadel, v červenci 1968
unesla letadlo El Al, neboť se domnívala, že je na palubě Ariel Šaron. 6. 9. 1970 unesla čtyři
letadla. Jednou z nejznámějších postav LFOP v té době byla Leila Chalídová.
V roce 1968 se od LFOP odtrhla radikálně levicová Lidová fronta pro osvobození
Palestiny – Hlavní velení (LFOP – HV, General Command). V jejím čele byl Ahmad Džibril.
LFOP – HV se nedefinovala jako politická organizace, ale jako organizace čistě vojenská,
orientovaná prosyrsky. V 70. letech měla na svědomí jeden z prvních sebevražedných atentátů
vůbec. Nedaleko severo-izraelského města Kyrijat Šmona tři sebevrazi z LFOP-HV zabili
osmnáct lidí. Roku 1977 se od LFOP-HV oddělila Palestinská osvobozenecká fronta (PLF –
Palestine Liberation Front), která též konala teroristické akce.
V roce 1969 se od LFOP odtrhla Demokratická fronta pro osvobození Palestiny (DFLP Democratic Front for the Liberation of Palestine). Vedl ji Nadžíf Hawatme. Hlavní ideologií
byl marxismus-leninismus a vize osvobození Palestiny „lidovou revolucí“, např. svržením
arabských monarchií. V roce 1970 zahájila bombové útoky. Největší akci zorganizovala
v roce 1974, kdy členové DFOP převlečení za izraelské vojáky pronikli do střední školy
Ma´alot a zabili tam 27 lidí, většinou studentů a dalších 134 zranili. DFLP se také pokusila
o atentát na tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Ariela Šarona. Své aktivita značně
omezila po roce 1988.
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Roku 1974 se od OOP odštěpila Organizace Abú Nidala (ANO, Abu Nidal Organisation).
Abú Nidal (1937-2002) proslul mimořádnou krutostí. ANO odmítala jakékoli budoucí
kompromisy s Izraelem. V roce 1982 provedla atentát na izraelského velvyslance Šlomo
Argova v Londýně, což byla pro Izraelce záminka k invazi do Libanonu, kde mělo sídlo
ústřední vedení OOP v čele s Arafatem. Nidal byl nalezen mrtev v Bagdádu v roce 2002.
V roce 1970 byla založena Organizace Černého září (BSO – Black September
Organisation). Jordánská armáda vyhnala palestinské radikální organizace ze země a členové
Arafatova hnutí Fatah se rozhodli Jordánsku pomstít. Roku 1971 zavraždili jordánského
premiéra Wasfiho Al-Tala v Káhiře a o rok později zavraždili jedenáct izraelských atletů na
OH v Mnichově. Aktivity Černé září ukončilo v roce 1973.
V roce 1968 byla syrskou stranou Baas založena strana Sa´ika, reprezentant Palestinců
v rámci Baas. Sa´ika vykonala mnoho teroristických akcí v Libanonu. V 90. letech oponovala
smlouvám z Osla, v té době však již byl její vliv marginální. Roku 1969 írácká frakce strany
Baas založila Arabskou osvobozeneckou frontu (ALF – Arab Liberation Front), která měla
být odpovědí na vytvoření prosyrské Sa´ika a měla se stát nástrojem irácké politiky v OOP.
Tato organizace měla malý vliv a byla zcela v režii iráckého vedení. ALF zůstala loajální
Arafatovi a byla v 90. letech inkorporována do Palestinské národní autonomie.

3.7. První intifáda
V roce 1987, při 20. výročí šestidenní války, na okupovaných arabských územích vypuklo
povstání, tzv. intifáda. V říjnu 1987 izraelští vojáci zabili sedm Palestinců z Gazy a pár dní na
to židovský osadník zastřelil palestinskou školačku. Intifáda začala. Byla protestem proti
izraelské okupaci Západního břehu a Gazy.
Pro první intrádu nebyly příznačné těžké zbraně a sebevražedné útoky. Charakteristické
byly: Demonstrace, stávky a nepokoje. Vrhání kamenů, molotovových koktejlů a někdy
i používání lehkých zbraní (to hlavně dělali malí a dospívající chlapci). Praktikovaly se
i nenásilné formy protestu – bojkot izraelského zboží, odmítání placení daní. Příznačné bylo
neadekvátní počínání izraelské armády, které výstižně charakterizuje výrok tehdejšího
ministra obrany Jicchaka Rabina – „Budeme jim lámat kosti.“ Typické byly časté zákazy
vycházení, zavírání univerzit, věznění Palestinců, deportace a restrikce na ekonomické
aktivity.
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První intifáda přinesla palestinské společnosti některé významné změny: Palestinci přestali
být závislí na aktivitách sousedních arabských států, sami začali více ovlivňovat svou situaci.
Svět se začal o Palestinu více zajímat a Palestinci se stali důležitými aktéry mezinárodního
dění. Brutální neadekvátní zásahy izraelských vojáků, při kterých byly nezřídka usmrceny děti
a mládež, přinesly Palestincům mnoho sympatií po světě. Intifáda přispěla k upevnění
palestinské identity a sebevědomí a posílila požadavky na vlastní státnost, čímž nepřímo vedla
ke smlouvám z Osla. Přispěla také k emancipaci palestinských žen, mnohé z nich se zapojily
i do politiky. V palestinské společnosti vyrostla generace nových osobností jako byli
Mohammed Dahlán, Džibríl Radžúb, Abdel Azíz al-Rantíssí, Marwán Barghútí ad. Izolace
Arafatova vedení v Tunisku během intifády omezila ozbrojené akce Fatahu a dalších frakcí
OOP na Západním břehu a v pásmu Gazy, do popředí se dostaly skupiny přímo působící na
palestinských územích a mimo rámec OOP. Na scénu se dostal Hamás a Palestinský islámský
džihád.
V prosinci 1988 po roce intifády bylo v izraelských vězeních drženo 12 000 Palestinců.
Celkově prošlo těmito žaláři, umístěnými nejčastěji v Negevské poušti, asi 50 000
Palestinců. 86 Počátkem roku 1992 bylo napočítáno cca 2000 zabitých, většinou mladíků a asi
40 000 zraněných. 87

3.8. HAMAS
Hamás byl založen na počátku první intifády. Je to strana vzešlá z hnutí Muslimských
bratří, je jeho palestinskou odnoží. Pro stranu je charakteristické to, že je založena na islámu,
který je životním stylem Hamásu. Strana se skládá z muslimů, kteří upřednostňují džihád
a usilují o celou Palestinu. Hamas je univerzálním muslimským hnutím, navazuje na Izzadína
al-Kassáma. Militantní křídlo strany se nazývá Brigády Kassám. Izzadín al-Kassám byl
předchůdce fidájínů. Objevil se v Sýrii, pak v Palestině. Vytvořil ozbrojené skupiny dělníků,
rolníků, řemeslníků, vystupoval jak proti statkářské aristokracii, tak proti Britům a sionistům.
Na začátku 30. let prováděl útoky proti komunitám židovských imigrantů a v listopadu 1935
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byl zabit při přestřelce s britskou armádou. Pro Hamás je vzorem hrdiny. Přívrženci Hamásu
zastávají názor, že povinností muslimů je boj proti Židům, a že Hamas vznikl jako důsledek
úpadku islámských hodnot. Tvrdí také, že je nutné vyhlásit islámský stát, že nacionalismus je
součástí islámu a proti nepříteli musí bojovat každý muž i žena. Dohody z Camp Davidu
považují za zradu Palestinců. Hamás zdůrazňuje solidárnost islámské společnosti a akcentuje,
že lid je schopen čelit nepříteli jen prostřednictvím sociální solidarity. Hamas rozvinul systém
sociálního zabezpečení. Civilní politické křídlo Hamasu vlastní i školy. Na rozdíl od
oficiálních palestinských struktur je civilní křídlo Hamásu daleko méně zkorumpované. Důraz
na sociální solidaritu byl jedním z hlavních důvodů volebního vítězství Hamasu v roce 2007.
Duchovním otcem hnutí z dob založení byl Ahmad Izmaíl Jásin (1936-2004), který byl od
mládí na invalidním vozíku. Vystudoval islámskou univerzitu v Káhiře, kde také vstoupil do
Muslimského bratrstva. V roce 2004 byl Jásín zabit izraelskou raketou v rámci tzv.
mimosoudní likvidace.

3.9.

Začátky mírového procesu

2. 8. 1990 Irák napadl Kuvajt, což bylo vážnou hrozbou pro americké zájmy v oblasti.
Postoj arabských států vůči Iráku byl odmítavý. Prakticky jediný spojenec Husajna byl Arafat,
který doufal, že spojenectví bude moci využít k nátlaku na USA. Tato jeho chyba podkopala
postavení OOP na Západě i v arabském světě a PLO ztratila své štědré sponzory v Kuvajtu
a v Saúdské Arábii. Po ukončení protiiráckého tažení americký státní tajemník James Baker
podnikl cestu po Blízkém, včetně Izraele a prosadil myšlenku mezinárodní konference.
Právními podklady pro ni byly rezoluce RB OSN č. 242 a 338, a Campdaviské dohody.
3.9.1. Konference v Madridu
Mírová konference se konala v Madridu v říjnu 1991, byla však odsouzena k neúspěchu.
Pod společným patronátem USA a Ruska se podařilo shromáždit Izrael, Sýrii, Libanon, Egypt
a Jordánsko, ale ne OOP. Výměnou za svou účast dosáhla nacionalistická vláda Jicchaka
Šamira toho, že OOP pozvána nebyla. Palestinskou delegaci vedl na madridské konferenci
Hajdar Abdel

Šafi, lékař z Gazy. Izrael kategoricky odmítl vytvoření budoucího

palestinského státu, místo toho každý týden oznamoval další plány kolonizace. Šamir po
pozdější volební prohře prohlásil, že izraelské ústupky nikdy nebral vážně a svou účastí na
konferenci chtěl jen získat čas.
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3.9.2. Dohody z Osla
V roce 1992 se v moci k Izraeli dostala levicová koalice vedená Jicchakem Rabinem.
Likud se poprvé od roku 1977 dostal do opozice. Koalici tvořily Strana práce, Merec
a ortodoxní Šas. Ministrem zahraničí se stal Šimon Peres, který byl jedním z izraelských
architektů dohod z Osla. Knesset zrušil zákon zakazující jakémukoli izraelskému občanu
navázat kontakt se členy OOP. V Londýně a později v Oslu začala tajná jednání mezi
izraelskými emisary a představiteli OOP. Během osmi měsíců se v Norsku uskutečnilo čtrnáct
tajných schůzek. 88 Na konci srpna 1993 byl připraven plán dohody. 13. 9. 1993 byly
podepsány dohody z Osla, oficiální název smlouvy zní Deklarace principů přechodné
samosprávy (Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangement). Dohoda
z Osla měla kromě Deklarace principů ještě jeden aspekt – Dopisy o vzájemném uznání
(Letters of Mutual Recognition) – to byla korespondence vyměněná mezi předsedou OOP
Arafatem a premiérem Rabinem. Dopisy mj. obsahovaly důležité pasáže o uznání práva
Izraele na existenci v míru a bezpečí a o uznání OOP jakožto zástupce palestinského lidu.
Izrael ale nikde neuznal právo Palestinců na vlastní stát. Dohodami z Osla se zrodila naděje
na trvalý mír mezi Izraelem a Palestinci. Předpokladem bylo vytvoření pětileté palestinské
národní samosprávy v okolí města Jericho a ve větší části pásma Gazy. K tomu oficiálně
došlo 4. 5. 1994. Samostatná palestinská autonomie spočívala v oblastech vzdělání, kultury,
sociálních záležitostech, přímých daních, turismu a ostatních dohodnutých oblastech. Civilní
bezpečnost na autonomních územích měla zajišťovat palestinská policie. Definitivní dohoda
měla být uzavřena na konci tohoto přechodného období.
Aby bylo umožněno zřízení PA (Palestinian Interim Self-Governing Authority), Izrael se
zavázal stáhnout svá vojska ze všech okupovaných území s výjimkou osad, několika
bezpečnostních zón – příhraničních prostor a vojenských základen a ve východním
Jeruzalémě. Izraelské stažení se mělo týkat cca 80% Předjordánska a Gazy, mělo začít
v prosinci 1993 a být dokončeno nejpozději do konce roku 1994. Vyjednávání definitivní
dohody mělo začít třetí rok přechodného období. Definitivní dohoda měla být uzavřena
v květnu 1999 na základě rezolucí RB OSN č. 242 a 338. Předmětem budoucího vyjednávání
o permanentním statusu měly být tyto otázky: Další regiony, které by přešly pod správu
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Palestinců. Otázka Jeruzaléma. Osud palestinských uprchlíků. Budoucnost židovských osad.
Zajištění bezpečnosti. Vymezení hranic. Spolupráce se sousedními státy a přerozdělení
vodních zdrojů. Po podpisu dohody izraelská pravice oznámila, že učiní vše, aby zabránila
socialistům vrátit Palestincům byť jen píď okupovaného území. Také Hamás oznámil, že se
nechce vzdát ozbrojeného boje. První fáze izraelského stahování začala se šestiměsíčním
zpožděním. 4. 5. 1994 – Rabin a Arafat podepsali v Káhiře Smlouvu o odchodu izraelských
jednotek z Gazy a Jericha (The Agreement on Gaza and Jericho). V květnu 1994 se Arafat
oficiálně stal prezidentem Palestinské samosprávy, v červenci přesunul své sídlo z Tuniska do
Gazy. 14. 10. 1994 byla Rabinovi, Peresovi a Arafatovi udělena Nobelova cena míru. 26. 10.
1994 – Rabin a král Husajn podepsali izraelsko-jordánskou mírovou smlouvu, události se
zúčastnil i Bill Clinton a izraelský prezident Ezer Weizmann. Jordánsko se tak stalo druhou
arabskou zemí, se kterou Izrael uzavřel mírovou smlouvu.
28. 9. 1995 byla ve Washingotnu podepsána dohoda Oslo II, tzv. Přechodná dohoda
(Interim Agreement). Tato smlouva byla zmiňována v Deklaraci principů z roku 1993 a týkala
se Západního břehu. Izraelská armáda měla vyklidit určená palestinská města, která se měla
následně dostat pod plnou palestinskou samosprávu. K části pásma Gazy a Jericha, které
získaly autonomii již v první smlouvě z Osla, přibyla samosprávná města Ramalláh, Betlém,
Jenin, Tulkarem, Kalkília a Náblus.Z velkých měst chyběl ještě Hebron, kde měla být situace
vyřešena kvůli přítomnosti osadníků samostatnou smlouvou. Zatímco v dohodách roku 1993
tomu nic nenasvědčovalo, dohoda ze září 1995 rozdělila Západní břeh na 3 zóny. 89 Na zónu
plné autonomie v palestinských městech (tzv. zóna A), která celkem zaujímá 3,5% Západního
břehu. Palestinci zde mají mít výlučnou civilní a bezpečnostní samosprávu. Dále na zónu
sdílených pravomocí v palestinských vesnicích, kde je za bezpečnost zodpovědná izraelská
armáda (tzv. zóna B), tato zóna čítá něco málo přes 26% Západního břehu a celkem zahrnuje
450 městeček a vesnic. Palestinci v zóně B mají mít pod kontrolou jen civilní záležitosti,
bezpečnostní otázky zůstávají v rukou Izraele. Poslední oblastí je zóna, kde je zachován
okupační režim (tzv. zóna C). Izrael si na Západním břehu ponechává 70% území a 80%
vodních zdrojů.
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4. 11. 1995 byl na náměstí králů Izraele v centru Tel Avivu zavražděn Jiccahk Rabin, jeho
vražda znamenala pro mírový proces bod zvratu. Pachatelem byl Jigal Amirm, Žid původem
z Jemenu a stoupenec osadnictví. Premiérem se stal Perés, který byl zároveň i ministrem
obrany. 20. 1. 1996 se uskutečnily první volby do palestinského parlamentu. Arafat získal
88,2% hlasů. Jeho protikandidátkou byla žena, Samiha Chalílová, uprchlice z Gazy, která
založila společnost Obnova rodiny věnující se charitě. V 80. letech byla jako aktivistka
DFOP 6x zatčena izraelskou armádou. Ve volbách získala 11,5%. Hamas volby v roce 1996
ignoroval a vítěznou stranou se stal se 75% Fatah. 29. 5. 1996 proběhly volby v Izraeli.
Novinkou voleb byl systém přímého hlasování pro to, kdo bude premiér. Vyhrála strana
Likud, která neuznávala legitimitu dohod z Osla. V čele státu stanul Bejnamin Netanjahu, a to
díky podpoře charedim. Ortodoxní židé stupňovali své požadavky, žádali víc peněz na
sociální podpory, školské a sociální systémy, zpřísnění zákazu potratů, větší rituální čistotu
potravin, zákaz obscénních reklam a přísnější postup proti neortodoxním proudům judaismu.
To vyvolávalo pobouření sekulárních židů. Znova se začalo stavět více osad, např. Har
Chomá mezi Jeruzalémem a Betlémem.

3.9.3. Situace v Hebronu
Distrikt Hebron je lokalizován v jižní části Západního břehu. Je to největší distrikt co do
velikosti a počtu populace. Před rokem 1948 měl 2076 km2, nyní 1060 km2, tzn., že po nakbě
ztratil 51% své původní rozlohy. Dle Palestinian Central Bureau of Statistics je populace
distriktu Hebron půl milionu obyvatel. 90 V hebronském distriktu se nachází 22 izraelských
osad plus židovské osídlení v samotném městě Hebron. Největší osady jsou Kiryat Arba
a Kharsina (Ramat Mamre), kde žije celkem 7000 osadníků. V celém distriktu Hebron žije
cca 15 000 osadníků. 91 Většina izraelských osad v distriktu byla založena na začátku 80. let,
s výjimkou Kiryat Arba, který byl založen v roce 1968. Zbytek poté, co se v roce 1977 dostal
k moci Likud. Od roku 1996 bylo také postaveno dalších 11 izraelských základen (outposts).
Stalo se tak poté, co Ariel Sharon volal po obsazení vršků kopců, než budou ztracena při
jednáních ve prospěch Palestinců. 92 Systém by-pass silnic určených pouze pro izraelské
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osadníky činí v distriktu Hebron 150 km a rozděluje je do šesti oddělených entit. Od silnice
v každém směru je 150 metrů široká nárazníková zóna (buffer zone), do které Palestinci
nesmí vstoupit. Segregační zeď v distriktu Hebron měří 125,5 km.
Pod mezinárodním tlakem byl 17. 1. 1997 za Netanjahuovi vlády podepsán tzv. Hebronský
protokol, který město Hebron rozdělil na dva sektory. V zóně H1, která zahrnuje 80%
rozhody města, žije 100 000 Palestinců a tato zóna spadá pod správu Palestinské autonomie.
V zóně H2, která zabírá cca 20% města, je od 80. let usazeno 500 izraelských osadníků mezi
35 000 Palestinci. Těchto cca 500 osadníků je hlídáno 2 000 izraelskými vojáky. 93 Zóna H2,
která sestává z osad Avraham Avino (Old Market), Beit Rumano (Usama Ben Al Mungiz
School), Beit Hadassah (Daboiyah) a Ramat Yasha (Tel Rumaida) 94 , zůstala pod izraelskou
kontrolou. V dubnu 2002 izraelská armáda začala znovu okupovat celý Hebron. V dubnu
2004 padlo výstavě nové silnice pro Izraelské osadníky za oběť 11 palestinských domů ve
starém městě (Jabar quarter), které byly datovány do otomanského a mamlúckého období. 95
V Hebronu je mimořádná situace způsobená tím, že jako v jediném místě v Palestině jsou
židovští osadníci usídleni přímo uprostřed palestinského města, ve starém městě a ve čtvrti
Wadi An Nasarah, která je v blízkosti Kiriayt Arba. Napětí v městě je enormní. Hebron patří
k nejvíce konzervativním palestinským městům a k tomu ještě připočtěme permanentní
vojenskou přítomnost a privilegování hrstky osadníků, kteří vůči Palestincům jednají
agresivně a denně vůči nim konají menší či větší akce násilí. Např. osada Avraham Avino je
situována nad Starým Tržištěm (Old Market, Al Qasab Suq), kterým je jedna dlouhá ulice
plná krámků, z nichž ale mnoho v posledních letech zkrachovalo, a tak je většina uzavřená.
Nad touto ulicí je natažené pletivo, neboť osadníci z Avraham Avino na dole chodící
Palestince a majitele obchůdků z oken svých domů hází odpadky, kameny a prázdné lahve.
Zóna H2 je obklopena checkpointy, zátarasy a vojenskými bariérami přerušující cesty vedoucí
do jiných částí Hebronu H1. V zóně H2 je zaznamenán výrazný růst chudoby. Palestinian
Ministry of National Economy zde před zářím 2000 registrovalo na 1610 obchodů. Dle
Hebron Rehabilitation Committee pouze 10% funguje do dnešních dnů. 96 Zemědělci z okolí
také nemají přístup na trh starého města. Židé však trvají na setrvání v Hebronu. S výjimkou
jet 1929-1979 zde židovská komunita žila od starověku. Hebron je totiž svatým městem jak
muslimů, tak židů, neboť je zde pohřben v mešitě Patriarchů Abrahám se syny Izákem,
93
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Jákobem a jejich manželkami. Postava Abraháma 97 je jednou z ústředních spojnic všech tří
hlavních monoteistických náboženství. Stavba bývala v minulosti jak mešitou, tak synagogou.
Dnes se sestává z obou částí. Ve 20. století se svatyně opakovaně stala dějištěm velkých
izraelsko-palestinských násilností. 98 25. 2. 1994 hebronský osadník Baruch Goldstein vstoupil
do mešity Patriarchů a zavraždil 29 modlících se Palestinců a větší počet zranil. Nakonec byl
sám zabit. Před mešitou se nachází checkpoint a před vstupem je každý musí podstoupit
podrobnou izraelskou kontrolu.

3.9.4. Memorandum od Wye River. Summit v Camp Davidu.
Za Netanjahua bylo také v říjnu 1998 podepsáno tzv. Memorandum od Wye River.
Především zásluhou Billa Clintona tak bylo dalších 13% z okupovaných území předáno
palestinské autonomní správě (1% ze zóny B do A, a 12% ze zóny C do B), také bylo
dohodnuto stažení některých izraelských jednotek a vytvoření tzv. bezpečného průchodu (pro
Palestince) mezi Západním břehem a Gazou.
V roce 1999 po 45 panování zemřel jordánský král Husejn. Vystřídal ho jeho syn Abdallah
(nar. 1962). V květnu téhož roku byl izraelským premiérem v předčasných volbách zvolen
Jehuda Barak ze Strany práce, který uznal právo Palestinců na stát. Likud odešel do opozice.
Barak nechal po 22 letech stáhnout izraelskou armádu z jižního Libanonu. Tehdejší americký
prezident Bill Clinton se znovu pokusil zprostředkovat dohodu mezi Izraelci a Palestinci.
Chtěl, aby smlouva byla uzavřena, ještě před koncem jeho funkčního období v roce 2001.
Summit obou stran byl dohodnut na 11. 7. 2000 v Camp Davidu, ve venkovském sídle
amerických prezidentů, což mělo i symbolický význam, jelikož právě zde se Jimmimu
Carterovi v roce 1979 podařilo usmířit zástupce Egypta a Izraele. Nyní však byla situace
odlišná, zástupce ani jedné strany neměl ve své zemi silný mandát. Arafat byl pod tlakem
islamistických radikálů, Ehud Barak neměl většinu v Knesetu a nestabilní koalice stran byla
problém. Situaci ztížilo také to, že se jednání odmítl zúčastnit tehdejší izraelský ministr
zahraničí David Levy. Hlavními body jednání byla otázka statutu Jeruzaléma, návrat
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palestinských uprchlíků a vytyčení hranic Palestinského státu. V otázce Jeruzaléma Arafat
požadoval celou jeho východní část, která by se posléze stala hlavním městem budoucího
palestinského státu. To však bylo Izraelem důsledně odmítáno. Otázka uprchlíků zůstala také
neuzavřená, protože Izrael byl ochoten připustit návrat pouze maximálně čtvrtiny uprchlíků.
V otázce hranic se počítalo s tím, že Palestinci založí svůj stát na Západním břehu a v pásmu
Gazy, problémem však byla existence židovských osad na těchto územích. Barak navrhl jako
maximum možného předání 95% Západního břehu Jordánu a pásmo Gazy. Izrael by si také
ponechal stávající židovské osady a pět zbývajících procent území Judeje a Samáří by bylo
vykompenzováno částí jiné izraelské půdy. Dále by Izrael umožnil návrat části uprchlíků
a byl by ochoten vyplatit jim odškodné ve stanovené výši. Palestinci by zase uznali
svrchovanost Izraele nad Jeruzalémem a k posvátným muslimským místům na Chrámové
hoře by byl vytvořen zvláštní koridor. Arafat však tyto návrhy odmítl. Clinton ještě navrhl, že
by v některých částech Jeruzaléma byla možná společná správa, což zamítly obě strany.
Neúspěch summitu v Camp Davidu znamenal změny na izraelské politické scéně. Koncem
července 2000 se konaly prezidentské volby, v nichž proti sobě stály Moše Kacav a Šimon
Peres. Překvapivě zvítězit Kacav. Kneset ve stejnou dobu hlasoval o důvěře vlády Ehuda
Baraka, který svou pozici obhájil jen velmi těšně. K dalšímu oslabení Barakovy vlády došlo
poté, co ministr zahraničí David Levy odstoupil, když Barak zamítl jeho požadavek vytvořit
novou vládu společně s Likudem.

3.10.

Druhá intifáda

Situace se dále vyhrotila poté, co Arafat 13. 9. 2000 na poslední chvíli upustil od vyhlášení
Palestinského státu, což mělo za následek eskalace sporů na palestinské politické scéně.
Rozbuškou pro rozpoutání druhé intifády (intifády Al-Aksá) byla provokativní návštěva
tehdejšího opozičního představitele strany Likud, Ariela Šarona na Chrámové hoře 28. 9.
2000, který se na Chrámovou horu vydal v doprovodu 1000 vojáků. To bylo arabským světem
vnímáno jako jasná provokace. Násilí a nepokoje propukly bezprostředně 29. 9. 2000.
Izraelská armáda obsadila pásmo Gazy a Západní břeh. Summit v Šarm aš-Šajchu v říjnu
2000 ani jednání v Tabě v Egyptě v lednu 2001 situaci neuklidnily. V prosinci na funkci
izraelského předsedy Ehud Barak rezignoval. Novým premiérem se stal Ariel Šaron. Na
podzim 2004 zemřel Arafat.
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Metody násilí se na palestinské straně oproti první intifádě značně lišily. Typické byly:
Sebevražední atentátníci, výbušné opasky, jednoduché rakety Kassám naplněné trhavinou,
miny a dálkově ovládané podzemní nálože. Nejbrutálnější násilnosti většinou páchal Hamás
a Palestinský islámský džihád. Některé palestinské organizace argumentují, že za nezávislost
v boji proti okupantům jsou všechny prostředky legitimní. 99 Někteří mluvčí rozlišují mezi
civilisty v Izraeli a osadníky. Argumentují tím, že osady jsou ilegální a v rozporu
s mezinárodním právem, a proto se na osadníky nevztahuje ochrana civilistů zakotvená
v tomto mezinárodním právu. Izrael odpovídal brutalitou vojenských a bezpečnostních složek.
Izraelci též vůči Palestincům uplatňovali metody kolektivního trestu. Při honu na teroristy
zemřelo a stále umírá mnoho nevinných lidí. Jsou bořeny palestinské domy a prováděny
domovní prohlídky, jsou páchány škody na infrastruktuře, je ničena palestinská zemědělská
produkce, jsou vyvraceny stromy, ničeno životní prostředí ad. Palestinci jsou zatýkáni,
uvězňováni, vystaveni ponižujícímu zacházení, zastrašování, někdy i mučení. Okupovaná
území jsou sužována chudobou, nezaměstnaností, nedostatkem jídla a pitné vody, místní
obyvatelé trpí absencí volného pohybu, pocity nejistoty a opuštěnosti. Spirála násilí je
roztočená a nikdo nedokáže odhadnout, co tato abnormální situace udělá v budoucnu
s psychikou lidí.

3.11.

Separační bariéra

V letech 2000-2006 bylo v Jeruzalémě zabito 171 lidí během 38 sebevražedných útoků. 100
V roce 2002 bylo rozhodnuto o zahájení stavby separační bariéry, která měla údajně
zabraňovat teroristům ve vstupu do Izraele. Bariéru nejprve tvořily příkopy, ostnaté dráty,
elektrický plot, elektronická detekční zařízení, strážní věže a cesty pro stráže. Pak se začalo se
stavbou 6-8 metrů vysoké zdi tvořené betonovými panely. 101 Finální délka zdi činí 723 km. 102
Izraelci zeď nazývají ochranná či bezpečnostní bariéra. Palestinci hovoří o segregační zdi,
separační zdi, Apartheid zdi atd. Proklamovaným důvodem pro výstavbu bariéry byla ochrana
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izraelského civilního obyvatelstva před útoky radikálních palestinských sebevražedných
atentátníků, tedy zamezení nekontrolovatelného pohybu palestinských obyvatel na izraelském
území. Plán výstavy však postrádal ochrannou logiku a zdá se být motivovaný hlavně
politicky. Bariéra nebyla vystavěna v souladu se Zelenou linií z roku 1967 a Izrael si její
výstavbou připojil další rozsáhlá území.

K izraelskému území byla připojena i řada

palestinských vesnic (13 obcí s téměř 12 000 obyvateli). 103 Bariéra mnoha Palestincům
rozdělila pozemky, oddělila vodní zdroje a na obou stranách bariéry nechala i rozdělené
rodiny. To, že bariéra vede vně Západního břehu, má dopad na statisíce místních obyvatel.
Bariéra neodděluje pouze Západní břeh a Izrael, ale i uvnitř Západního břehu vytváří
uzavřené enklávy, které území fragmentují do malých plně kontrolovatelných území.
Konstrukce bariéry zapříčinila zásadní omezení pohybu Palestinců žijících poblíž ní. Tisíce
Palestinců mají problémy jít na své pole nebo prodávat své výrobky v jiné části Západního
břehu. Výstavba bariéry měla drastický ekonomický efekt na rezidenty, jejichž ekonomická
situace nebyla ani před tím jednoduchá.
V Jeruzalémě bariéra nepřesně sleduje hranici města, která byla vytvořena poté, co Izrael
v roce 1967 anektoval východní Jeruzalém. Hranice ignoruje stavební plány a rozděluje
palestinské čtvrtě. 220 000 palestinských Jeruzalémčanů bariéra nechala na izraelské straně,
což je těžko slučitelné s logikou ochrany. Bariéra odstřihla východní Jeruzalém od zbytku
Západního břehu, rozdělila mnohé rodiny, znemožnila obyvatelům Západního břehu přístup
do jeruzalémských nemocnic, narušila normální sociální život. Byly poničeny obchodní
vazby, zvýšena nezaměstnanost, zkomplikován přístup na univerzitu a do škol. Kvůli
geograficky centrální poloze Jeruzaléma, bariéra udělala také mimořádně obtížné cestování
mezi různými částmi Západního břehu.
Omezení pohybu velmi komplikují Palestincům možnost dostat se do práce a transportovat
své zboží z oblasti do oblasti. Komplikace vedou k nárůstu přepravních nákladů a důsledkem
je nižší výnos. Obchodování v rámci Západního břehu se stalo velmi drahé, nejisté
a neefektivní. Ekonomika Západního břehu byla roztříštěna do malých, lokálních trhů.
Restrikce pohybu se také podepisují na zemědělském sektoru a turismu, který se pozitivně
začal rozvíjet po podepsání dohod z Osla. Restrikce mají negativní dopad na všechny sektory,
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které jsou závislé na dovozu surových materiálů. Export je též komplikován, až
znemožňován. Vážnost škod je o to větší, že palestinská ekonomika je závislá na zahraničním
obchodu, který tvoří okolo 80% palestinského hrubého domácího produktu. 104 Uzavření
dopravních spojů poškozuje též vnitřní obchod mezi Západním břehem a Gazou. Izrael
kontroluje také veškerý pohyb do Gazy a z Gazy, včetně importu a exportu. Zahraniční
obchod Gazy je téměř výlučně směřován do Izraele nebo je veden přes izraelské přístavy. Od
okamžiku převzetí moci v Gaze Hamasem v červnu 2007, Izrael plně kontroluje pět
hraničních přechodů Gazy (Erez, Krani, Nahal Oz, Suffa a Kerem Shalom) a až na pár
výjimek nepovoluje pohyb obyvatel a zboží mezi Gazou a Izraelem. Většina zboží se
transportuje přes Karni přechod, který je ale téměř kompletně uzavřený. Uzavřením Gazy
narůstá na území ekonomická krize. 105
3.12.

Kontrolní stanoviště (Checkpoints)

Opustit Západní břeh je možné pouze přes checkpointy, k nimž se často musí cestovat
dlouhé vzdálenosti. Separační bariéra má 66 průchodů, 27 z nich je uzavřeno a zbylých 39
slouží pro přechody Palestinců, většinou vně Západního břehu. 106 Přecházet se dá pouze přes
den. Některé přechody jsou otevřené každý den po dobu 12 hodin, jiné se otevírají dvakrát
denně ve stanovený čas. Existují také speciální přechody pro zemědělce, kteří však
k přechodu potřebují povolení. Zbylé brány se otvírají jen sezóně, např. v době sklizně oliv.
Vstup do Izraele má povolena jen hrstka palestinských obyvatel. Buď lidé, kteří mají pracovní
povolení, lidé kteří dostanou povolení ze zdravotních důvodů, aby mohli navštívit nemocnice
v Izraeli, výjimečně i další osoby. Např. palestinským křesťanům je v době vánoc a velikonoc
umožněna krátká návštěva Izraele z náboženských důvodů. Křesťané pak organizují výlety do
Jeruzaléma a Nazaretu. Palestinci v Izraeli pracují především jako dělníci na stavbách či jsou
jinak manuálně zaměstnáni. V Palestině je obrovská nezaměstnanost a získat v Izraeli
pracovní povolení je prestižní záležitostí. V důsledku uzavření okupovaných území separační
bariérou desítky tisíc Palestinců pracujících v Izraeli, ztratili zaměstnání. Před začátkem druhé
intifády bylo okolo 110 000 Palestinců zaměstnáno v Izraeli a židovských osadách. 107 Nyní je
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počet palestinských pracovníků v Izraeli značně zredukován a podmiňován pracovním
povolením. Pracovní povolení je také Izraelci nabízeno jako úplatek lidem, od nichž potřebují
informace, a je skutečností, že někteří Palestinci kolaborují. Jsou však ve velkém nebezpečí,
protože Palestinci kolaboranty často zabíjejí. Kolaborováním se rozumí např. předávání
informací izraelské armádě, udávání lidí, sloužení ve prospěch Izraele na postech místní
správy, prodej půdy izraelským organizací atd. Faktem je také, že palestinští dělníci se
podíleli na výstavbě zdi a židovských osad. Pragmatický důvod uživit rodinu byl v mnohých
případech rozhodující faktor. Již před čtvrtou hodnou ranní se před checkpointy začínají
vyrojovat dělníci, kteří den co den čekají dlouhé fronty (někdy i několikahodinové), aby se
dostali do práce. Chování vojáků a úředníků na checkpointech je pro mnohé Palestince
ponižující a ne výjimečně jsou verbálně uráženi nebo se stávají obětí šikany. Nemožnost
cestovat je pro Palestince dalším zdrojem flustrace a obav. Pouze minimum Palestinců ze
Západního břehu, kteří pracují na mezinárodních projektech, mohou potkat své kolegy
v zahraničí. Restrikce pohybu Palestinců negativně ovlivňují jejich možnosti řádného
lékařského ošetření. Například osoba, která žije ve vesnici u Jeruzaléma a potřebuje navštívit
nemocnici ve východním Jeruzalému, musí získat speciální povolení k přechodu checkpointu.
Aby osoba získala povolení, musí doložit lékařskou dokumentaci prokazující onemocnění
člověka a také musí být dokázáno, že osoba má v nemocnici v Jeruzalémě na perný termín
domluvenou návštěvu lékaře. Musí se také prokázat, že člověk skutečně potřebuje pro své
ošetření návštěvu právě té které konkrétní nemocnice. Velmi komplikovanou situaci mají
těhotné ženy, které se potřebují dostavit do nemocnice k porodu. Ačkoli den porodu nelze
zcela přesně určit, nedostanou povolení s platností delší než jeden nebo dva dny, zrovna tak je
to u všech ostatních nemocných lidí. Proto si těhotné ženy v devátém měsíci těhotenství musí
vždy po několika dnech znovu a znovu o povolení žádat na příslušném úřadu. V několika
případech se stalo, že žena porodila přímo na checkpointu, protože nebylo možné získat včas
povolení k přechodu. V roce 2007 na checkpointech porodilo nejméně pět žen. 108 Těžkosti
získat lékařské ošetření nejsou spojeny pouze s byrokracií a systémem povolení. V mnoha
případech je cesta k nemocnici blokována, takže nemocní a zranění lidé musí zdlouhavě
cestovat po klikatých rozbitých silnicích. Tyto silnice často vedou k ucpanému checkpointu,
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kde se musí dlouho čekat. Do nemocnice není možné člověka převézt v noci, protože to jsou
checkpointy zavřené.
3.13.

Fragmentace území (bantustanizace, paralela s bývalým apartheid systémem

v jižní Africe) 109
Palestinská autonomie je omezena zhruba na 100 maličkých rozptýlených enkláv. Všechny
silniční osy zůstávají pod izraelskou kontrolou. Izrael prosazuje dva typy uzavírek: Uzavírky
vnější (stálé), které Palestincům zabraňují v přístupu do Izraele a Jeruzaléma a znemožňují
pohyb mezi Západním břehem a Gazou. Druhým typem jsou uzavírky vnitřní (dočasné), které
zabraňují pohybu z jedné autonomní zóny do druhé. V letech 1993-2000 byly uzavřeny 766
dní. 110
3.14.

Situace ve Východním Jeruzalémě

Po šestidenní válce v roce 1967 bylo Izraelem anektováno 6 km2 východního Jeruzaléma
a dalších 64 km2 Západního břehu. 111 V důsledku toho bylo mnoho vesnic rozděleno ve dvě,
v jiných případech byla zemědělská půda náležející vesnici připojena k Jeruzalému a vesnice
samostatná zůstala na Západním břehu. Palestinští obyvatelé žijících na územích připojených
k Jeruzalému dostali status „permanentních rezidentů“ (permanent resident). Tito lidé mohou
v Izraeli pracovat, mají nárok na zdravotní pojištění a sociální jistoty poskytované všem
izraelským residentům, ale nemají politický vliv. Status rezidenta po sedmi letech
nepřítomnosti propadá. Kdo by chtěl žít delší dobu v zahraničí, riskuje, že statut rezidenta se
všemi jeho právy ztratí. V roce 2003 Izrael zcela zastavil proces rodinné unifikace, která
umožňovala Palestincům z Jeruzaléma požádat o status rezidenta pro manžela/ manželku,
když tento partner z Jeruzaléma nebyl. Nastala velmi obtížná situace pro ty rodiny, kde jeden
z manželů je z Jeruzaléma a druhý ze Západního břehu. Rodina nemůže žít legálně
v Jeruzalémě pospolu. V mnoha případech manželský druh ze Západního břehu zůstává
ilegálně v Jeruzalémě, a to ve stálém strachu, že bude zatčen. Děti jako rezidenti registrováni
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nejsou. 112 Před 1967 se Palestinci mohli volně pohybovat mezi Jeruzalémem a jeho okolím.
Východní Jeruzalém byl centrem celé oblasti, včetně Betléma a Ramallahu. Nyní je město
téměř úplně oddělené od obklopujících palestinských oblastí a sociální, ekonomická a kulturní
infrastruktura byla zničena. Urbánní plánování Jeruzaléma je především zaměřeno na
zachování židovské většiny. Toho je dosahováno masivními investicemi do židovských čtvrtí
ve východním Jeruzalémě plus opatřeními zabraňujícími růstu palestinských čtvrtí. Třetina
území anektovaná v roce 1967 byla vyvlastněna, především od individuálních palestinských
vlastníků půdy. Tato půda pak byla exkluzivně použita pro výstavbu židovských čtvrtí. Dnes
je ve východním Jeruzalému 12 židovských čtvrtí obydlených 192 000 lidí. 113 Z hlediska
mezinárodního práva je statut těchto čtvrtí identický k osadám rozesetým po Západním břehu.
V palestinských

čtvrtích

je

výstavba

fakticky

zakázána.

Existuje

řada

opatření

k implementování této politiky. Přes třetinu území východního Jeruzaléma postrádá územní
plánování, což výstavbu znemožňuje. Plány pro zbývající území definují velké pásy země
jako zelenou oblast, kde je výstavba zakázána, údajně z ekologických důvodů. Jabal Abu
Ghaneim, hora mezi dvěma palestinskými vesnicemi, byla definována jako „zelené území“ do
roku 1999 a pak zde byla postavena židovská osada Har Homa, kde dnes bydlí přes 2000
lidí. 114 Palestincům je dovoleno stavět jen na 7% plochy východního Jeruzaléma, a to
většinou pouze v již existujících palestinských čtvrtích. Obecně však i v těchto čtvrtích platí,
že Palestinci zde nemohou rozšiřovat své domy. Vážné přelidnění a beznaděj v získání
stavebního povolení postavit si na svém pozemku dům, vede mnohé Palestince k tomu, že
staví bez povolení. Pak ale žijí ve strachu, že po investování svých životních úspor, může být
jejich dům zdemolován. Počet demolic palestinských domů prudce stoupl poté, co Izrael začal
s konstrukcí bariéry. Jeruzalémští Palestinci platí stejné daně jako Izraelci, avšak
přerozdělování je mimo prospěch Palestinců. Izrael investoval obrovské částky do výstavby
nových osad na zkonfiskovaných palestinských pozemcích, zatímco palestinské vesnice
a čtvrti inkorporované do města se změnily ve slumy. Židovské čtvrti Jeruzaléma jsou
moderní západní města. Většina palestinských čtvrtí postrádá i základní infrastrukturu,
chodníky a pouliční osvětlení. Mnohé nejsou napojeny na odpadní systém (při tom Palestinci
tvoří třetinu jeruzalémského obyvatelstva, 42% jeruzalémských dětí pod 10 let jsou Palestinci,
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67% palestinských rodin v Jeruzalémě žije pod hranicí chudoby). 115 Každý Palestinec, který
potřebuje jít do Jeruzaléma, musí přes checkpoint. To se týká i 100 000 rezidentů předměstí,
kteří byli odříznuti od Jeruzaléma bariérou. Město Anata bylo rozděleno na půl, 5 000 lidí,
kteří byli bariérou přičleněni k Izraeli, nemají izraelské ID (občanské průkazy). Vznikla tak
absurdní situace, kdy žijíc ve svých vlastních domech jsou Izraelem považováni za nelegální
obyvatele. Adel Taha, nezaměstnaný otec tří dětí, bydlící ve čtvrti Salam, Anata, říká:
„Nepřeháním, když tvrdím, že čtvrť Salam byla magistrátem úplně zapomenuta. Magistrát na
nás pamatuje pouze při dvou příležitostech. Za prvé, když chtějí demolovat naše domy a za
druhé, když velmi organizovaným způsobem přijdou vybírat daně. Platíme tisíce šekelů
ročně, aniž bychom dostali zpět základní servis.“116 Jiným příkladem může být město Abu
Dis, situované v sousedství Starého města Jeruzaléma. Před rokem 1967 byl Abu Dis částí
jeruzalémského districtu, po roce 1967 byl začleněn jako součást východního Jeruzaléma.
Nyní však většina města zůstala oddělená bariérou na Západním břehu.

3.15.

Mučedníci

Druhá intifáda zavdala na palestinské straně podmínky pro nárůst kultu tzv. mučedníků
(šáhid – mučedník, mudžáhid – bojovník svaté války). Izrael a většinou i Západní média tyto
lidi označují jako teroristy. Jedná se o osoby, které byli aktivní v boji proti izraelské okupaci
palestinským území a byli zabiti izraelskou armádou. Tato aktivita může sahat od nenásilných
antiokupačních vystoupení až po násilné ozbrojené činy. K nenásilným aktivitám patří účast
v demonstracích, psaní a distribuce protiokupačních materiálů, antiokupační výuka mládeže
apod. Násilné činy začínají házením kamenů po izraelských vojácích až po ozbrojené útoky
nebo sebevražedné atentáty. Někdy se mučedníkem může stát i osoba do protiokupačního
boje nezapojená, ale která byla přesto zabita izraelskými vojáky. To bylo např. zavraždění
12letého Mohammeda Durry (1988-2000), který byl zastřelen v Gaze. Okamžik jeho smrti,
kdy se jej jeho otec snažil chránit vlastním tělem, byl zachycen kameramanem francouzské
televize a obletěl celý svět. Mohammad Durra se stal mučedníkem, plakáty s jeho portrétem
obletěly Palestinu a stal se jedním ze symbolů okupačního režimu. Izraelské tajné a vojenské
složky pečlivě antiokupační aktivity monitorují. Podezřelé osoby nebo osoby, na něž přijde
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udání, jsou houfně zatýkány a transportovány do izraelských věznic. Často jsou zatýkáni
adolescentní mladíci, kteří ve vězení stráví několik let. Cílem je zlomit jejich odpor na zbytek
jejich života.
Svůj příběh mi vyprávěl Taha Awadalha, člen institutu v Betlémě, kde jsem pracovala:
„Zavřeli mě 29. 4. 1996, bylo mi 15 let. Nejprve jsem byl ve věznici Kfar Etzion při cestě do
Hebronu, kde mě vyslýchali, pak mne převezli do věznice Kfar Yoma v Haifě. Zatkli mě,
protože jsem hodil kámen po autu izraelského osadníka, který mě chtěl autem srazit
z vozovky. Byl jsem v tu dobu velmi pohnut demolováním domů v mé vesnici. Izraelci
dokonce požadovali zaplatit 40 000 šekelů jako plat za demolici, jinak vyhrožovali lidem
vězením. V tu dobu hrozili, že zničí vše. Nejprve jsem byl rok ve vězení bez soudu. Pak mě
odsoudili na tři roky, ale nakonec to snížili na rok a půl. Ve vězení mě jednou nechali 44 dnů
bez světla. Jindy jsem 17 dní seděl s pytlem na hlavě a ruce jsem musel mít celou dobu za
opěradlem židle a bylo zakázáno usnout. Těch 17 dní bylo jako dlouhých 17 let. Dostal jsem
infekci a na těle se mi objevily malé pupínky. Sedělo nás tam tahle asi 50 ve dvou řadách. Na
jídlo nás pouštěli do cely na 10 minut. Pokud jsme potřebovali na záchod, museli nám to
povolit a zažádat jsme museli tři hodiny dopředu. Když jsme to nevydrželi, museli jsme v tom
sedět. Někdy pouštěli hroznou hudbu, aby vězně deptali. Také mě dali na 30 dní na izolaci, do
malé cely šedé barvy, byly v ní dvoje dveře velké jako rakev. Cítil jsem se velmi osaměle,
psychicky jsem byl totálně v depresi, někdy jsem cítil, že nemohu dýchat. Hráli si s našimi
emocemi. V tu chvíli si přeješ, aby Tě někdo bil. Vyšetřovatelé mě nebili, ale bila mě ostraha
věznice a to krutě, měl jsem velké šrámy na zádech. Chtěli, abychom litovali, ale já jsem
nedosáhl tohoto bodu. Chtěli různé informace, abych kolaboroval. Ve vězení se mnou byl
bratr a dva sousedé. Hrozili, že jim bude hůř, pokud nebudu spolupracovat. V Haifě to bylo
lepší, tam se o mě starali ostatní vězni, hodně jsem se toho od nich naučil. Také jsem se ve
vězení naučil hebrejsky. Celou dobu jsem myslel na rodinu, na budoucnost, měl jsem smíšené
pocity, momenty naděje se střídali s momenty zoufalství. Duch vězení je stále ve mně. Sním
o mé milované Palestině, kde společně žijí muslimové, židé a křesťané dohromady, a kde je
mír. Sním o mé milované Palestině, která je svatou zemí pro všechny. Když jsem se vrátil, tak
mě nepřijali na střední školu. Nyní jsem zastánce nenásilné rezistence, chodím do institutu,
účastním se konferencí a prezentuji své myšlenky.“ 117
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Naama al Hilu, žena z Gazy, vzpomíná na izraelské vězení následovně: „…hlavně za
začátku bylo zacházení velmi špatné. Byli jsme často biti a ponižováni. Jednou jsem byla
nucena si zcela sundat oděv a stát nahá před mužskými vojáky. To je nejhorší ponížení, které
se může stát ženě z mé kultury. Později bylo zacházení s námi o něco lepší. Hlavně to
záleželo na osobě strážce.“ 118
Izraelští vojáci přijíždějí do palestinských měst zatýkat hlavně v noci. Zatčení ani jejich
rodina neví, kam zatčený jede, zda a kdy se vrátí. Pokud by zatýkaný kladl odpor, hrozilo by
mu, že bude zastřelen. Sama jsem zažila takový případ v listopadu 2006, v začátku mého
palestinského pobytu. V noci mne zbudil velký hluk a střelba. Do naší ulice přijeli izraelští
vojáci zatknout podezřelého muže. Ten odmítl vyjít z domu, načež byla polovina domu
zdemolována, muž zastřelen a při zákroku přišly o život další dvě osoby. Následující dny byl
před domem postaven stan a stovky obyvatel Betléma přicházeli pozůstalé rodině kondolovat
a vyjádřit podporu a úctu. Brzy byl po městě vylepen plakát s fotografií zastřeleného mladého
muže, který se stal mučedníkem. Plakátů s mučedníky bývá v ulicích měst vylepeno mnoho.
Většinou i lidé, kteří jsou odpůrci násilných antiokupačních metod, cítí k protiokupačním
aktivistům sympatie. Kult mučedníků je zvláště silný v uprchlických táborech. Mimořádně
velkou úctu k těmto zabitým jsem shledala v uprchlickém táboře v Jeninu na severu
Západního břehu. Zde v roce 2002 izraelská armáda zahájila rozsáhlou operaci „Obranný
štít“, v níž došlo k těžkým bojům mezi izraelskými silami a Palestinci. Na palestinské straně
byli obrovské ztráty na životech a uprchlický tábor v Jeninu byl značně zdemolován
bombardováním.
Během druhé intifády na palestinské straně působily radikální skupiny jako Brigády
Kassám (spadající pod Hamás, název odkazuje na Izzadína al-Kásama, předchůdce fijadínů),
Brigády mučedníků od al-Aksá nebo Brigády Tanzím. Během 2. intifády byl symbolem
Hamásu Ahmad Jásín, kterého Izraelci zlikvidovali v březnu 2004, akorát vyjížděl na
invalidním vozíku z ranní modlitby v městě Gaza. Byl zabit raketou dopálenou z izraelského
vrtulníku, usmrcen byl i jeho syn a dalších 5 lidí. Ehud Barak tehdy podpořil taktiku tzv.
mimosoudních fyzických likvidací, při nichž byli vybraní palestinští teroristé likvidováni
pomocí raket odpálených izraelskými vrtulníky. Několik týdnů na to Izraelci zlikvidovali
i Abdela Azíze Rantissího, který byl pokládán za „mozek Hamásu.“ Hamás začal po roce
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2004 měnit svou taktiku a začal projevovat zájem o účast na různých demokratických
procedurách v rámci palestinské autonomie.

3.16.

Současná politická scéna

V lednu 2003 se konaly nové izraelské volby. Vítězem se stal Likud vedený Arielem
Šaronem. V roce 2004 Šaron nečekaně přišel s plánem na stažení židovských osad z Gazy,
kde žilo cca 7 000 osadníků (jinak v Gaze na milion a půl Palestinců). Tyto osady byly
staženy na jaře 2005, též se 4 osadami na Západním břehu. Nadále však Izraelci kontrolují
hranice, pobřeží a vzdušný prostor pásma. Po Šaronovi byl izraelským premiérem Ehud
Olmert. Současným premiérem Izraele je od března 2009 Benjamin Netanjahu z Likudu,
ministryní zahraničí je Cipi Livni z pravostředové strany Kadima a ministrem obrany Ehud
Barak ze Strany práce.
9. 1. 2005 se na palestinských územích konaly přímé prezidentské volby. Oproti roku 1996
bylo kandidátů na prezidenta podstatně víc. Chyběla však mezi nimi postava formátu „Otce
národa.“ Prezidentem se stal v lednu 2005 Mahmud Abbás zvaný také Abu Mazen, který
získal 62% hlasů. Abbás se narodil v roce 1935 a v roce 1948 prchl jako utečenec do Sýrie.
Nejprve pracoval jako učitel na základní škole, později vystudoval právo na univerzitě
v Damašku a v Moskvě získal titul Ph.D, kde studoval historii. Dizertační práci psal
o předpokládaných kontaktech mezi sionistickým hnutím a nacisty. Patřil k zakládajícím
členům Fatahu a od roku 1968 byl členem palestinského národního výboru (Palestine
National Council) a výkonného výboru OOP (PLO Executive Committe). V roce 1996 byl
zvolen generálním sekretářem výboru, neformálně se stal Arafatovým zástupcem. Abbas byl
prvním OOP reprezentantem, který navštívil po válce v zálivu Saúdskou Arábii, stalo se tak
v roce 1993. Při této příležitosti se omluvil za počínání OOP v době této války. Abbas je
Západem vnímán jako umírněný politik, který hledá mírové řešení palestinsko-izraelského
konfliktu. Byl to Abbas, kdo v roce 1993 podepsal z pověření OOP dohody z Osla. V roce
1995 také podepsal Přechodnou dohodu (Interim Agreement). Přes umírněné postoje, Abbas
také vyslovil několik radikálních stanovisek, např. když tvrdil, že nacisté zavraždili jen
několik málo sto tisíc židů, ne šest milionů. V minulých letech však některá svá prohlášení
odvolal. Přes popularitu, které se Abbas těší na západě, nikdy neměl podporu všech frakcí
v Palestině. Mnozí jej považují za muže, který nedosahuje Arafatova charismatu, a který je
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příliš vstřícný vůči Izraeli. 119 Parlamentní volby v roce 2007 vyhrála strana Hamas. Lídrem
kandidátky byl Ismail Hanija. Hanija se nechal slyšet, že by Hamas byl ochoten uznat stát
Izrael v hranicích z roku 1967. Též požaduje propuštění vězněných Palestinců a vytvoření
koridoru mezi Západním břehem a Gazou.
Nyní v červnu 2009 předseda izraelské vlády Benjamin Netanjahu poprvé připustil
existenci nezávislého palestinského státu. Též nový americký prezident Barack Obama naléhá
na existenci dvou států. Netanjahuovou podmínkou však je, že budoucí stát by nesměl být
ozbrojen, a že všichni Palestinci musí uznat Izrael jako domov židovského lidu: "Každému
jeho vlajku, každému jeho hymnu. (Ale) území poskytnuté Palestincům bude bez armády, bez
kontroly vzdušného prostoru, bez přísunu zbraní, bez možnosti navazovat spojenectví
s Íránem nebo s (radikálním šíitským hnutím) Hizballáh. Dostaneme-li záruku demilitarizace,
budeme připraveni dosáhnout dohody týkající se (existence) demilitarizovaného palestinského
státu po boku židovského státu." 120 Netanjahu zároveň odmítá návrat palestinských uprchlíků,
který by byl dle izraelského premiéra v rozporu se zachováním Izraele jakožto židovského
státu. Apeluje na palestinskou samosprávu, aby se vypořádala s hnutím Hamas. K židovským
osadám Netanjahu řekl, že si nepřeje budování nových a další zábor palestinské půdy, ale že
je nutno umožnit obyvatelům osad, aby žili normálně, čímž de facto vyloučil zastavení
výstavby v existujících osadách. Palestinci tvrdí, že stát, o němž hovoří Netanjahu, by nevedl
k úplnému a spravedlivému míru. Abbas poukázal především na izraelský požadavek, aby
Jeruzalém zůstal nerozděleným hlavním městem Izraele a aby se palestinští uprchlíci nesměli
vrátit na izraelská území. Abbásův spolupracovník Jásir Abíd Rabú prohlásil, že Netanjahu
zbavuje palestinský stát obsahu: "Použil slova 'palestinský stát', ale ve skutečnosti chce
izraelský protektorát." 121 Prezident Obama naopak označil Netanjahuovo prohlášení za
"významný krok vpřed". 122
Zdá se, že poprvé od dob Billa Clintona přichází významnější možnost oživení mírových
jednání. Čas ukáže, jakým směrem se dále bude izraelsko-palestinský konflikt ubírat.
Hlavními spornými body i nadále zůstávají otázky hranic budoucího státu, budoucnost
židovských osad na palestinských územích, návrat či odškodnění uprchlíků, statut Jeruzaléma.
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K tomu se připojují otázky vydávání vězňů, propojení Západního břehu a Gazy,
demilitarizace budoucího palestinského státu, míra izraelské kontroly budoucího státu
a uspořádání jeho vnitropolitických poměrů ad.

4. KULTURNÍ DĚDICTVÍ JAKO ZDROJ IDENTITY
Palestinci jsou na své kulturní dědictví velmi hrdi a ztotožňují se s ním jako s výrazem své
národní svébytnost a velikosti. V této kapitole se budu věnovat typickým odvětvím tradiční
palestinské řemeslné výroby a umění, částečně také rodinné a výroční obřadnosti, postavení
žen, situaci mládeže a sebevymezení jednotlivých částí populace.
V Palestině se tradičně zpracovává olivové dřevo, perleť, kámen, keramika a sklo. Vyrábí
se šperky, tkají koberce, region je bohatý na tradiční výšivky, udržuje se umění krásného
psaní neboli kaligrafie. Typická je také rukodělná výroba svíček a zpracování oliv, z nichž se
lisuje olej a vyrábí mýdla. Mezi léty 1925-50 se objevilo také hrnčířství a výroba nábytku
z bambusu.
4.1.1. Význam olivového stromu
Olivové stromy mají obrovský symbolický význam, a jak již bylo zmíněno, jsou jedním ze
symbolů sumudu. Jsou unikátní pro svou dlouhověkost a schopnost pokračovat v plození
plodů po tisíciletí. Olivovník je pomalu rostoucí strom, je souměrný, má špičaté, tmavě zelené
listy se stříbrošedou spodní stranou, dorůstá výšky 3-12 metrů, dosahuje věku okolo 200 let,
poté mizí kmen. U kořenů vyraší nové větvičky, které se případně rozrostou do nového
stromu. Odtud olivové stromy získaly pověst nesmrtelných stromů. Olivový strom má také
sentimentální a náboženský význam. Prvně je zmiňován v Bibli, v knize Genesis, kdy Noe
vysílá z Archy holoubka, aby zjistil, jestli se již snížila hladina vody. Holoubek se vrátí, aniž
by našel místo na odpočinek. Po sedmi dnech Noe opět vyšle holoubka a ten se vrátí nesouc
větvičku olivovníku. Tak Noe ví, že voda již ustoupila z povrchu zemského. V Jeruzalémě se
nachází Olivová hora, pod olivovníky zde mnohokrát seděl a vyučoval Ježíš Nazaretský své
učedníky. V Bibli je olivový strom zmíněn 37x. 123 Carbonovou datovací metodu bylo
zjištěno, že kořeny stromů v Gethsemanské zahradě na Olivové hoře jsou staré přes 2300
123
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let. 124 Olivovníkům se také říká „svaté“ či „požehnané“ stromy (The blessed tree, The tree of
light , Sacred tree). Symbolizují mír, dlouhověkost, úrodnost, zralost, hojnost, prosperitu
a také důstojnost a lásku. Jsou symbolem života, tradice a dědictví.
Palestinské ženy říkají: „Olivový strom je pro mne symbolem naděje, protože zůstává
zelený po celý rok. Od časů našich předků až do dnešních dnů nám tento strom dává olej
a olivy. Olivový strom je symbolem míru a mír je naše naděje.“ 125 „Olivový strom představuje
pro Palestince symbol naděje a míru a dává nám olivy a olej. Připomíná nám naše dědy
a pradědy, kteří jej pěstovali dávno před námi. Musíme olivovníky chránit a zachovat je pro
další generace neboť tyto stromy žijí po mnoho a mnoho let. Říká se, že olivový strom, pod
kterým se modlil Ježíš, stále v Jeruzalémě existuje.“ 126
Palestinci mají mimořádně silný vztah jak k půdě, tak k olivovým stromům, které
představují jejich životní existenci a pouto se zemí. Jsou vnímány jako důkaz palestinského
nepopiratelného práva k jejich zemi. Olivovníky jsou pro obrovský význam, který pro
Palestince mají, systematickým terčem izraelské armády. Mezi lety 1967 až 1999 izraelská
armáda vyvrátila přes milion stromů na palestinských územích. 127 Se stavbou zdi bylo
zničeno dalších 1,4 milionu olivových stromů. Izraelská armáda neničí olivové stromy pouze
kvůli výstavbě bariéry nebo nových izraelských osad, ale ničí je i kvůli silnému
emocionálnímu vztahu Palestinců k těmto stromům. Celkem v letech 2000-2008 Izraelská
armáda zničila na palestinských územích více než 1,6 milionu stromů. 128

Jednalo se

především o olivové stromy, ale také o citrusy, peckoviny, lesní stromy, datle, palmy, banány
ad. Stromy jsou hojně ničeny izraelskými osadníky, jejichž masové ničení palestinských
stromů se vymyká centrální kontrole izraelské armády.
Pro Palestinu jsou typické terasovité háje olivových stromů. Olivové dřevo je lokální
materiál. Zpracovává se dřevo, tenké větvičky slouží jako topivo, silnější jsou prodávány do
dílen na zpracování olivového dřeva. Z oliv se vyrábí olivový olej a z něj pak mýdla, kterými
je proslavené město Nablus. Město Nablus bylo produkcí mýdel vyráběných z olivového oleje
v minulosti známé v celé blízkovýchodní oblasti. Tradičně tato mýdla vyráběly podomácku
staré ženy a i dnes se mnohé palestinské rodiny drží receptur svých babiček. Mýdla se vyrábí
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ze zbylého oleje z minulého roku poté, co je kuchyň zásobena čerstvě vylisovaným olejem
z nové žně.
Pro vyřezávání se používají prořezávané větve z mladých stromů a výhonky od kořenů
starých, neprodukujících stromů. V tomto procesu stromy nejsou ani poškozeny ani zničeny.
Stromy se musí prořezávat, aby ke stromu mohlo více světla. Některé větve musí být
odstraněny, aby ty zdravější měly dostatek výživy. Větve se nesmějí vzájemně dotýkat, jinak
obě zeslábnou. Prořezávání se dělá ruční pilkou, nesmí se dělat elektrickou, protože zápach
z benzínu nebo plynu by ovlivnil chuť oliv a strom by oslabil. Prořezává se jednou za rok.
Olivové stromy se dobře aklimatizovaly v prostředí nízkých dešťových srážek, sucha
a horkých letních období. Ochlazení v zimě, suchý vítr nebo prodloužené vlhké, chladné
podmínky v květnu, a dostatečné horko v létě je důležité pro zrání plodů. Ovoce je skvěle
formované již na konci července, ale je stále zelené. Obsah oleje progresivně roste a teprve až
je slupka začernalá, je plod skutečně zralý. Plně zralý plod má obsahovat nejméně 75% oleje.
Sklizeň probíhá na podzim. V říjnu se sklízí zelené a v prosinci černé olivy. Majitelé
olivových hájů najmou na sezónu sběrače. Při sklizni se udržuje genderové rozdělení rolí.
Nejprve muži shodí olivy na zem a ženy je poté, co muži skončí svoji práci, sbírají ze země.
Sklizeň má obrovský kulturní význam, je obdobím shromáždění celé komunity, prostorem pro
folklór, kulturní události a aktivity. Pro událost sběru oliv existují také speciální písně.
4.1.2. Olivový olej
Olivy se sbírají do plátěných pytlů, a pak se svážejí do presů, kde se z nich extrahuje olej.
V minulosti byl olej extrahován v primitivních presech. Pres byl uváděn v pochod velkým
kamenným kolem, který roztáčel kůň nebo velbloud. Ten měl zavázané oči, aby se vyhnul
závrati ze stálého chození dokola. Dnes se olivy drtí strojově. Nadrcená směs se dá do
plochých pytlů, jeden se dává přes druhý a stlačuje se, dokud neteče olej. Tento olej je ještě
smíšený s vodou, která se od něj musí v dalším speciálním stroji oddělit.
Olivový olej z Ramallahu je jemný a trochu nahořklý, zatímco olivový olej z Beit Jala je
těžší a trpký jako čerstvě naložené olivy. Většina oleje je produkt prvního lisování za studena.
Olivový olej je důležitou součástí stravy a mnoha pokrmů. Typická snídaně sestává
z olivového oleje (zait), nadrceného tymiánu (zaatar) a chleba (chobes). Olej se také používá
k léčení chřipky a nachlazení, zahřeje se a natře na hrudník nemocného člověka. Větve
olivového stromu, které rostou v dolní části u kmene, se často používají k léčbě kousnutí
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škorpióna, větev se nadrtí a uvaří, tekutá směs se pak pokládá na místo pokousání, aby
absorbovala jed. Dále olej může sloužit jako masážní lubrikant. Olejem se též svítilo a někdy
i svítí v kostelech, mešitách a svatyních. Lampičky se obyčejně vyrábí ze skla, jedná seo malé
otevřené nádobky, vyráběné v Hebronu, jsou zavěšené v železných obalech, svítí se pomocí
bavlněného knotu vyztuženého malým plechovým a korkovým držákem namočeným do oleje
plujícího na vodě. Při slavnostních okamžicích se olejem pomazává hlava.
Olej je důležitým strategickým produktem národní ekonomiky. Má specifickou chuť, vůni
a barvu a je symbolem ekonomické prosperity. V Palestině je zhruba 12 milionů olivových
stromů, olivy tvoří 45% totální rostlinné produkce Západního břehu a 25% hrubého
zemědělského příjmu. 129 Pěstování oliv, trhání, lisování a prodej zaměstnává více než
100 000 lidí a je důležitou ekonomickou základnou Západního břehu. 130 Pro mnoho
Palestinců je olivový strom nenahraditelným primárním zdrojem příjmu (to se týká více než
100 000 palestinských rodin na Západním břehu a v Gaze). 131 Palestinský trh s olivovým
olejem čelí extrémně náročnému období kvůli ztrátě tradičních exportních trhů. Aby přežil,
musí najít nové trhy, přizpůsobit ceny a standarty, které nové trhy vyžadují. Palestinský
olivový olej byl vždy klíčovým exportním artiklem Západního břehu. Tradičně se exportovalo
do Jordánska

a odtud se reexportovalo do ostatních arabských zemí, hlavně prostřednictvím

malých, rodinami řízených obchodů. Export začal klesat v polovině 90. let v důsledku
ochranných opatření v Jordánsku, a i kvůli zvýšené soutěži nových, s nižšími cenami
příchozích producentů ze sousedních států. Po roce 2002 byl také uzavřen neformální, ale
lukrativní trh v Izraeli. K tomu nebyla dostatečně vytvářena obchodní značka palestinského
olivového oleje na mezinárodních trzích. Tři hlavní výzvy, kterým musí prosperující export
olivového oleje čelit, jsou: náklady na výrobu palestinského oleje, dodržení standardů kvality
a vytváření dobrého jména obchodní značky. Náklady na produkci jsou relativně vysoké kvůli
vysokým nákladům na dopravu, primitivním metodám kultivace a vysoké náklady na
pracovní sílu

v porovnání se sousedními státy. Náklady by mohly být sníženy zavedením

moderních technologií užívaných v Evropě a efektivnější využití pracovní síly.
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4.1.3. Řezby z olivového dřeva
Tradice řezeb z olivového dřeva se koncentruje především do města Betlém a jeho okolí
(Beit Jala, Beit Sahour a zázemí). Olivové dřevo s oblasti Betléma je těžké, celistvé, odolné,
se zřetelným červeným pigmentem ve vláknu. Řezby z tohoto tvrdého dřeva jsou vždy
unikátní. Čím je dřevo starší, tím je tmavší a má výraznější odstín. Vyřezávání z olivového
dřeva můžeme stopovat zpět až do 16. století. Podobně jako zpracování perleti, i tradice
vyřezávání olivového dřeva má původ u františkánských mnichů, kteří učili umění práce
s olivovým dřevem místní obyvatelstvo. Původně se z olivového dřeva vyráběly hlavně
růžence a krucifixy, které byly velmi populární mezi poutníky. Dnes je velmi rozšířené také
vyřezávání jesliček s postavami Ježíška, Marie, Josefa, tří mágů a zvířat. Některé jesličky jsou
velmi zdobené a udivují jemnými, do drobných detailů vyřezanými ornamenty. Palestinské
výrobky z olivového dřeva jsou světoznámé pro svou krásu a eleganci.
Vyřezávané předměty se vyrábí z větví, které se prořezávají na konci sezóny sklizně oliv.
Jedná se o šesti krokový proces a trvá 45 dnů, než se z kusu dřeva stane krásný umělecký
výrobek. Je to výrobní odvětví, které vyžaduje specielní dovednosti a je potřeba 6-7 let
tréninku, aby se člověk stal profesionálním řezbářem. Nejen struktura dřeva, ale i rukodělná
kvalita dává každému kusu specielní charakter. Mezi motivy řezeb stále převažuje
náboženská tématika, ale dnes se z olivového dřeva vyrábí i užitkové zboží, hlavně vybavení
do kuchyně jako jsou misky na máslo, talíře, podnosy, váleček na těsto, hmoždíř s paličkou,
servírovací lžíce, obracečky, krájecí prkýnko, mísy atd. Tradici má také vyrábět lžíce ve tvaru
srdce (tzv. Love Spoon).
Zpracování olivového dřeva pokrývá 36% veškeré řemeslné produkce, zpracování perleti
10%. 132 Produkce z olivového dřeva a perleti je hlavně lokalizována v oblasti Betléma. První
intifáda zmenšila produkci o 40%. Ohledně druhé intifády neexistují přesná data, ale
předpokládá se, že dopad je ještě tíživější. Výrobní sektor čelí řadě problémů: Politická
situace negativně ovlivnila turismus a tedy i řemeslnou produkci, která je na turismu a prodeji
suvenýrů do značné míry závislá. Produkce ve většině dílen je závislá na jednoduchém
vybavení a má vysoké náklady.

Nízká úroveň technologií je způsobena nedostatkem

finančních zdrojů. Bylo by potřeba zavést lepší stroje a více pokročilé metody výroby. Nově
132

Bethlehem Handicrafts Industry. Olive Wood And Mother Of Pearl (A Special Study). Bethlehem Chamber of
Commerce and Industry. Bethlehem 2004, s. 5

79

se objevila mezinárodní konkurence z Taiwanu a Hong Kongu, tito konkurenti začali prodávat
své zboží i v Evropě a v poutnické sezóně na arabském trhu v Saúdské Arábii. Výrobci
v těchto zemích mohou prodávat levněji, protože mají industrializovanou výrobu, nižší platy
a levnější surové materiály. Velkým problémem je emigrace profesionálů v průmyslových
odvětvích. Tito odborníci nejsou snadno nahraditelní, protože specializovaná výroba vyžaduje
vysokou úroveň dovedností a kvalifikace. Sektor má neefektivní marketinkové strategie.
Navzdory ustavení lokálních tržních společenství zůstává koordinace mezi producenty nízká
a nezahrnuje velké továrny, chybí koordinace s cílem podporovat značku. Výrobky jsou příliš
drahé, podíl na tom má i krytí provize zprostředkovatelům, turistickým agenturám
a vlastníkům obchodů se suvenýry. Specielně u olivového dřeva je i problém s jeho vysokou
cenou, hlavně velmi kvalitního dřeva z nezavlažovaných hájů (manufaktury začínají používat
levnější surový materiál, s hrubou strukturou a světlý, pocházející ze zavlažovaných hájů, tím
se však snižuje kvalita produkce). Jinými problémy jsou nízká úroveň vzdělání, obavy a odpor
ke změnám naprostou většinou výrobců i majitelů obchodů, absence profesionalismu ve
vztahu mezi řemeslníkem a jeho zaměstnanci, absence kreativity, inovace, klasifikace
a roztřídění produkce na základě jejich kvality. Také práva uměleckých výrobců nebyla nikdy
chráněna, např. výrobky nebyly podepisovány firemní značkou ani autorem.
V Palestině také roste vzácný strom botanicky nazývaný rohovník (tzv. Carob tree). Je to
strom, který je jako jediný může přežít olivovníky. Ovoce karobového stromu je známo jako
svatojánský chléb (St John´s bread). Těchto stromů je však v Palestině velmi málo. Dřevo
karobového stromu má různé barvy, od tmavě červené až po krémovou a je protkané žilkami.
Obrázek rohovníku byl použit na první státní známku z roku 1948.

4.2. Perleť
Surovinou pro výrobu předmětů z perleti jsou škeble z měkkýšů. Rukodělné zpracování
škeblí (perleti) začalo v Palestině v 17. století s příchodem františkánských mnichů, kteří se
tyto dovednosti naučili v Itálii. Křesťanská populace, především z oblasti Betléma, pracovala
společně s františkány na rozvoji náboženských symbolů, které reflektovaly jejich víru
v Boha. Zpočátku fungovaly manufaktury, které vyráběly hlavně růžence a krucifixy
vykládané perletí. I dnes je Betlém centrem manufakturního zpracování předmětů z perleti,
které zahrnují pestrou škálu krásných, zářivých výrobků inspirovaných křesťanskými
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i muslimskými vzory. Práce „Dome of Rock“ Suleimana Dabdouba, který žil v 19. století, je
dnes vystavena Top Kapi muzeu v Istanbulu. 133
Produkce perleti, obdobně jako olivového dřeva, čelí vážným problémům. Dovoz surového
materiálu se stal jedním z hlavních nákladů v průmyslu s perletí. V roce 1987 náklady na
surový materiál činily 23% hodnoty hotového produktu. 134 Nyní je to již 50%. Surový
materiál je drahý, je obtížné jej získat, k tomu výrobci musí platit poplatky a daně spojené
s dovozem. Producenti výrobků z perleti jsou stlačeni mezi dovozce, kteří chtějí na surovém
materiálu co nejvíce vydělat a mezi obchodníky, kteří chtějí hotové výroky za co nejnižší
ceny. Surový materiál se neefektivně využívá a jsou na něm vysoké ztráty. Sektor se potýká
s nedostatkem moderních strojů a know how. Emigruje mnoho zručných řemeslníků, mnohé
dílny bankrotují a mladá generace nemá zájem se tuto profesi učit.
Ačkoli lokální poptávku nelze vypustit ze zřetele, hlavní část produkce, především se to
týká výrobků z perleti, je tradičně exportována a prodávána v zahraničí. Trh je de facto
sezónní záležitostí s vrcholem v létě, kdy jsou výrobky prodávány v lokálních obchodech se
suvenýry, hlavně v Betlémě a v turistických městech jako je Jeruzalém nebo Nazaret. Přímý
prodej z továren je v oblasti malou částí totálního prodeje. Hlavní a dost škodlivou
charakteristikou místního trhu je absence organizace a koordinace. Skutečnost, že dílny
s olivovým dřevem a perletí produkují téměř totožné výrobky, činí soutěž extrémně drsnou
a vytváří příležitosti pro postranní konflikty. Hlavní trhy (75%) pro výrobky z perleti jsou
tradičně v zahraničí, v Jordánsku, Saúdské Arábii, gulfských státech, USA a v menším
objemu v západní Evropě. Prodej v zahraničí je řízen buď přímo výrobcem nebo
prostřednictvím agentů. V 80. letech byla hlavním klientem dílen na výrobu předmětů
z perleti OOP, která tyto výrobky používala jako dárky pro mezinárodní diplomaty. Výrobky
z olivového dřeva se hlavně prodávají na lokálních trzích, v suvenýrových obchodech
v Betlémě a Jeruzalémě (70%). 20% se prodává na izraelských trzích, zbytek se exportuje do
Evropy (hlavně na vánoční trhy) a také do arabských států. 135

133

Time in Palestine, May 2007, no. 109, s. 10

134

Time in Palestine, May 2007, no. 109, s. 8

135

Bethlehem Handicrafts Industry. Olive Wood And Mother Of Pearl (A Special Study). Bethlehem Chamber of
Commerce and Industry. Bethlehem 2004, s. 9

81

4.3. Výšivky
Vyšívání je zdrojem přivýdělku pro mnoho palestinských žen. Vyšívají doma a obchodníci
od nich výšivky vykupují a dále prodávají. Typickým stehem je steh křížkový, zvaný
„tatreez.“ Palestinské výšivky jsou rozmanité co do barev, struktury, tak historie. V tradičních
domácnostech před rokem 1948 si mladá dívka začala vyšívat svatební šaty, jakmile byla
schopná pracovat s jehlou, ve věku šesti, sedmi let. Normálně byla dívka vyučována
jednoduchým motivům typickým pro její vesnici. Palestinské ženy vyjadřovaly svou pýchu
a smysl pro regionální identitu v designu a barvách výšivek na svých šatech. Například
tradiční styl Gazy zahrnoval velký podíl černé a sytě purpurové barvy, zatímco výšivky
z Nablusu spojovaly diagonálně uspořádané (cikcak) aplikované ozdoby hraničící s lemy
a manžetami. Rodinný stav ženy byl zvykově vyjadřován ve stylu výšivek na jejím oděvu.
Zářivé, hustě vyšité šaty byly tradičně nošeny vdanými ženami. Dominantní užití červené
barvy symbolizovalo očekávání dítěte. Vyšívaný oděv, v němž převládala modrá barva,
indikoval statut svobodné dívky. Část šatů kryjící prsa a hruď (tzv. qabbeh) se na šatech
vyšívala nejzdobněji, mimořádně složitými vzory s pestrou škálou barev. Spodní část oděvu
na zádech bývala obvykle také propracovaná. Oděvy se vyšívaly pestrobarevnými
hedvábnými nebo bavlněnými nitmi. Typickým doplňkem slavnostního ženského oděvu byla
také tradiční pokrývka hlavy zvaná „shatweh.“ Ta byla mimo jiné zdobena zlatými
a stříbrnými mincemi (kruh z mincí – saffeh). Stříbrné mince, které se na pokrývkách hlavy
používaly nejčastěji, pocházely z doby britského mandátu, zatímco zlaté mince byly z období
tureckého panství. Přes shatweh se ještě dával závoj, který kryl ramena, tomuto závoji se
říkalo „tarbi´a.“ Dnes už si dívky svatební šaty nevyšívají a obecně je nošení tradičně
vyšívaných šatů na ústupu. Je stále živé u starší generace na vesnicích, více se drží také
v uprchlických táborech. V městech ženu v tradičních vyšívaných šatech potkáte zřídka.
Oblíbené je však vyšívat moderní verze kabátků, vestiček a dalších oděvů vyráběných
s motivy tradičních palestinských výšivek. Také polštáře, které jsou skvělými suvenýry, se
dnes vyšívají vzory typickými pro starobylé prsní panely. V obchodech se suvenýry se hodně
prodávají i vyšívané přehozy, ubrusy, dekorace na stěny, tašky, kabelky, peněženky, šátky
atd. Nejtypičtější jsou hustě geometrické vzory. Dále se na palestinských výšivkách můžeme
setkat s mytologickými symboly či se vzory inspirovanými v životním prostředí (motivy
květin, stromů, zvířat). Palestinské ženy jsou na své výšivky velmi hrdé. Výšivky jsou jedním
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ze symbolů palestinského kulturního bohatství. Existují i spolky, které vyšívající ženy
sdružují a pomáhají jim jejich produkty prodávat. Jedná se např. o Bethlehem Arab Women´s
Union, Melkite Pastoral Center (Ramallah), Idna Ladies´Association (Hebron) nebo UNRWA
Sulafa Embroidery Project (Gaza).

4.4. Umění beduínů
Originální umění měli beduíni. Před rokem 1948 žili hlavně v oblasti Negevu a vyvinuli
vlastní unikátní kulturu a životní styl, který jim umožnil přežít v drsném pouštním prostředí.
Beduíni byli primárně pastevci, chovali ovce a kozy, které jim byly cennými zdroji masa,
mléka a vlny. Dosáhli mistrovství především ve tkaní a výrobě šperků. Tkaní bylo tradičně
ženskou prací. Sezóna tkaní začínala na jaře a trvala do září nebo října. Muži měli na starost
stříhání zvířat a obchodování s hotovými produkty. Ženy vyráběly stany, koberce (bsaat,
mizwadeh, bjaad – záleželo na velikosti a barvě, v každém rohu měly barevné třapce),
tapiserie, brašny na sedla oslů, velbloudů, koňů, vaky na nošení dětí, pytle na zrna, lemované
skladovací tašky (khurj) pro skladování obilí a látek, povlaky na polštáře, věci pro domácnost
ad. Celý proces zahrnoval předení vlny, barvení a tkaní. Ke tkaní se používaly vodorovné
tkalcovské stavy položené na zemi, u jednoho konce stavu seděly a pracovaly 2-3 ženy. Tkaní
vyžadovalo sílu, technickou zdatnost a dobrý rytmus a harmonii v těle a v pohybu rukou,
udělat celý koberec vyžadovalo týdenní práci 3 žen. 136 Hlavní barva těchto výrobků byla
karmínová jako barva země, dále s tmavě zelenými, tmavě modrými a bílými pruhy. 137 Dnes
se život negevských beduínů radikálně transformuje a jejich tradice hrozí zaniknout, neboť
jsou nuceni upustit od nomádského způsobu života a usadit se v určených táborech. I přes
snahy beduínské kulturní dědictví zachránit (např. běží projekt, kdy 120 ženám byla dána
příležitost výdělku za tkaní koberců 138 ), je beduínská tradiční kultura v regresi.
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4.5. Hebronské modré sklo
Hebron je známý pro slavné foukané sklo a jeho design. Nejtypičtější je tmavě a světle
modrá barva, ale sklo se vyrábí v mnoha jiných krásných barvách jako je sytě žlutá až
jantarová, barva burgundského vína nebo tmavě zelená.
Skelný průmysl v Hebronu začal patrně ve 13. století. 139 Není pochyb, že tradice výroby
skla v Palestině sahá až do římského období, ale hebronská tradice není z tohoto rámce.
Obecně se věří, že hebronská technika byla importována z Benátek, ale je to teorie k debatě.
Někteří badatelé tvrdí, že křižáci tuto tradici importovali do Evropy a její původ, že je syrský.
Každopádně ve 14. století hebronské továrny na výrobu skla vzkvétaly. Historické záznamy
hovoří o 14 továrnách na sklo, všechny měly být lokalizovány ve starém městě. 140
Exportovalo se do Egypta, Sýrie a Transjordánska. Transport se uskutečňoval pomocí karavan
velbloudů. Sklo se převáželo ve specielních dřevěných krabicích a bylo hlídáno jak oficiální
armádou, tak soukromými strážemi, neboť se jednalo o velmi drahé zboží. Tradičně tyto
produkty byly funkční – hrnky různé velikosti a tvarů, lahve, mísy, džbánky, talíře, lampy na
olivový olej, později i petrolejové lampy. Šperky a doplňky, hlavně pro beduíny, byly
prodávány v poušti. Některé výrobky, např. oči a ruce vyrobené z modrého skla, byly
používány jako amulety, aby chránily lidi nebo jejich domovy před zlem.
Dnes jsou v Hebronu tři továrny. Vyrábí se zde suvenýry a užitkové věci do domácnosti sklenky na víno, talíře, mísy atd. Většina výrobků není dekorována. Některé mají umělecky
aplikované skleněné proužky. Nedávnou inovací je také metalická dekorace. Dnes díky
současným problémům s exportem, úbytkem turistů a restrikcemi ohledně pohybu Palestinců,
musela být výroba skla výrazně zredukována. Pokud se situace nezlepší, bude výroba
foukaného skla v Hebronu bojovat o přežití. 141
Tradičně byl surový materiál sbírán z okolní přírody. Hlavní přísada byl písek, který se
přivážel z okolí Banii Nu´aim, vesnice blízko Hebronu. Další přísadou byl uhličitan sodný od
Mrtvého moře. Barevný materiál se připravoval z oxidů kovu – železa, mědi atd. Některé
z těchto oxidů, hlavně mědi, se v Hebronu stále používají. Dnes se jako syrový materiál
používá také recyklované sklo sebrané z domovů v okolí. Toto sklo se pak v továrně rozbije
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a vaří. V centrální hale továrny stojí pec (al-furun), kolem pece jsou 2-4 pracovní místa. Sklo
se taví v peci při teplotě až 1500 stupňů. 142 Řemeslníci drží v jedné ruce úzkou dlouhou
píšťalu (80-100 cm), kterou vsunou do vařícího se skla v peci. Vytáhnou na píšťalu
napojenou bublinu polotekuté skelné hmoty a foukají, čímž formují budoucí předmět. Proces
tvarování pokračuje pomocí železného předmětu (kammasha). Vznikají takto lahve, džbánky,
sklenice ad. Zatímco sklo chladne v jiné peci při teplotě kolem 400 stupňů, sklář sklo
dekoruje. Když je skleněný předmět hotový, sklář jej od píšťaly odřízne párem specielních
nůžek.

4.6. Tradice opracování kamene
Palestina disponuje obrovským množstvím kamene. Domy v Palestině byly vždy kamenné,
díky trvanlivosti materiálu se v městech nacházejí i domy stovky let staré. Místní kámen jako
základní stavení materiál, dává palestinským městům osobitý charakter. Kámen se používal
při stavbách kostelů, mešit, veřejných budov, paláců, domů, zdí ad. Existují tradiční designy
v kamenných ornamentech, které se neměnily po staletí. Ornamenty reflektují status budovy
stejně jako dobu, kdy byly postaveny. Na většině území je vápenec, variabilní co do barev,
zrna a hustoty kamene. Průmysl s kamenem v Palestině zahrnuje těžbu kamene, jeho
klasifikace, transport a řezání a další zpracování.

4.7. Palestinská kuchyně
Kuchyně je důležitou součástí palestinské kultury a paměti. Palestinci, kteří žijí za
hranicemi, arabské jídlo velmi postrádají. Jídlo má v Palestině důležité sociální, duchovní,
náboženské, léčitelské a v některých oblastech i magické funkce a k jídlu a přípravě pokrmů
se váže mnoho folklórních příběhů. Hovoříme-li o „palestinské kuchyni“ je důležité si
uvědomit, že oblast vždy byla křižovatkou setkávání mnoha kulturních vlivů – z Východu
i Západu, z Jihu i Severu. V rámci tohoto široce sdíleného dědictví si lokální pokrmy
uchovaly některé své specifické rysy. V tomto smyslu můžeme hovořit o palestinské kuchyni
jako části větší arabské a mediteránní kulinářské tradice. Palestinci jsou mimořádně
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pohostinní. Odmítnout nabízený pokrm je téměř urážka, protože to vypadá jako by člověk
svým hostitelům nedůvěřoval nebo se obával jíst jejich jídlo.
Není velký rozdíl mezi tím, co se jí na vesnici a ve městech. Vesničané stále jedí základní
tradiční pokrmy a domácky vyráběné produkty. Chudší lidé jedí levnější maso, více domácky
vyráběných produktů a více vegetariánských pokrmů jako je rýže s čočkou. Pouze při
specielních příležitostech jedí velké porce drahého masa (např. kibba). Palestinci hlavně
chovají ovce a kozy. Konzumují maso těchto zvířat a z mléka vyrábí jogurt (laban) a bílý sýr
(jibne). Oblíbená je také drůbež a hovězí maso. V zázemí Betléma najdeme i křesťanská
řeznictví, kde se dá koupit vepřové, které ale není ani mezi křesťany příliš oblíbené.
Mezi stromy mají výsadní postavení olivy, kterým byla věnována samostatná kapitola.
Další prominentní plodinou je vinná réva. Vinná réva se pěstuje především ve vesnicích
kolem Hebronu a na vinicích Cremisan v Beit Jala. Klášter Cremisan byl založen v roce 1882
salesiány. Roku 1885 zde mniši začali s výrobou vína (nbeed), jehož značka nese jméno
kláštera. Dnes konvent produkuje červené a bílé víno, různé typy likérů a ovocné šťávy.
V Palestině také rostou a jsou velmi oblíbené datle, fíky a mandle. Dále se zde pěstuje
obilí, čočka, fazole, ovocné stromy a zelenina. V dnešní době se do Palestiny dováží suroviny
z celého světa, včetně rozličného koření. Na Západním břehu najdeme restaurace italské,
čínské, mexické, francouzské, španělské.
Příprava pokrmů je téměř výlučně doménou žen. Společensky žádané je, aby žena uměla
vařit tradiční jídla. Mezi nejtypičtější pokrmy patří například mansaf (jehněčí maso, rýže,
jogurt z labanu, opražené mandle), malfuf (uvařené zelné listy naplněné směsí mletého masa
a rýže, zavinuté a vařené společně s česnekem a dalšími ingrediencemi), musakhan (chlebové
těsto, na němž jsou osmažené okořeněné kroužky cibule, smažené kuře a pražené mandle),
maqlube (rýže, skopové, baklažán), warak enab (směsí rýže a mletého masa plněné vinné
listy), kusa mahsi (plněné cukýny, baklažán, okurky – směsí rýže a masa s tomatovou
omáčkou), kubbeh (mleté skopové či hovězí, cibule, burghul, sůl, pepř, olivový olej), shish
kebab (grilované kostky z jehněčího masa), shish taouk (grilované kuřecí kostky), fasoulia
khadra (rýže, skopové, zelené fazole, rajčatová omáčka), shawerma (slabé plátky skopového
masa, hovězího nebo krůtího, obvykle servírováno s pitou a saláty). V Gaze se hodně jedí
ryby. Je těžké mluvit o typické stravě regionu, protože většina obyvatel jsou uprchlíci
z různých koutů historické Palestiny. Nesporně je ale místní kuchyně ovlivněna Egyptem a je
pro ni příznačné používání hodně pálivého koření.
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Hostina obvykle začíná servírováním předkrmů (apetizerů). Na malých talířích se podávají
různé saláty jako jsou tabboula (salát s drcenou pšenicí, tzv.burghul a čerstvými bylinami,
rajčaty, cibulí, pažitkou, mátou, okurkami, olivovým olejem, citronovou šťávou, solí,
pepřem), tahina (sezamová omáčka ze sezamového oleje, citronové šťávy, česneku, soli),
hummus (cizrna a tahina, sůl, citron, olivový olej, petržel, sladká a pálivá paprika),
bakdounsiya (salát z petržele, tahina, česnek, citrón), turkieh (cibule, rajče, petržel, olivový
olej, sůl), mafquseh (cukýny, červený pepř, petržel, olivový olej).
Mezi přílohami vede rýže. Jedním z obvyklých postupů přípravy rýže je na oleji osmažit
do zlatavé barvy nitkové nudle, přidat propláchnutou rýži, osolit, podlít vodou a podusit. Na
rýži se často klade tepelně upravené mleté maso a opražené nasekané mandle. Téměř na
každém rohu můžete koupit falafel, smaženou směs, v níž dominuje cizrna, dalšími surovina
jsou česnek, koriandr, sůl a petržel. Falafelové smažené malé placičky se prodávají i na
způsob sendviče, v chlebovém těstě spolu s pokrájenou zeleninou a zálivkou.
Typickou snídaní jsou olivy, zátar, laban (jogurtový sýr) a chobes (kynutý chleba z bílé
mouky ve formě duté placky). Dnes již ženy většinou nepečou chléb v tradiční peci (taboun),
která se nacházela mimo dům a sdílelo ji dohromady několik sousedů. Chleba se nejčastěji
kupuje. Jídlo obecně je mezi Palestinci velmi respektováno, chleba má však speciální
postavení. Je považovaný za požehnaný. Dříve se chleba vždy jen trhal, nikdy nekrájel.
Palestinští rolníci totiž věřili, že by krájením ztratil své požehnání. Jiným oblíbeným druhem
pečiva je Ka´k, bílé pečivo podlouhlého tvaru posypané sezamovými semínky. Snídají se také
vejce (béd) a velmi sladký džem zvaný „tatli.“
V oblíbenosti bylin vedou miryamia, která se dává hlavně do čaje (je pojmenována po
Panně Marii, která ji měla utrhnout na cestě do Egypta). Hodně se užívá máta (na´na), a to do
pokrmů, salátů, dává se i malým dětem proti bolestem břicha. A samozřejmě na palestinském
stole nesmí chybět již zmíněný za´ater (kombinace tymiánu, dalších bylin, sezamových
semínek a sumac, což je červené koření mírně nakyslé chuti).
Oblíbené je popíjení kávy a čaje. Arabská káva (qahwe) se připravuje v džezvě a nechá se
třikrát projít bodem varu, tak aby se utvořila pěna. Káva je velmi silná, je v ní kardamom
a hodně cukru. Čaj (shay) je obvykle velmi tmavý a sladký, často se do něj přidává máta nebo
miryamia. Káva se obvykle podává v malých keramických šálcích bez ouška. V dřívějších
dobách lidé podle tvarů usazenin v kalíšku po dopité kávě věštili budoucnost. Čaj se nejčastěji
pije z malých sklenek.
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5. PALESTINSKÁ SPOLEČNOST A OBŘADNOST JAKO EXPONENT IDENTITY
5.1. Palestinská rodina. Sociální vazby. Dělba rolí. Rodinná obřadnost. Zásnuby, henna
slavnost, svatba, narození dítěte, pohřeb. Práce a volný čas.
V centru palestinské společnosti stojí rodina. Vazby mezi rodinnými příslušníky jsou velmi
pevné. Rodinou se míní i rozvětvené příbuzenstvo, které čítá několik, někdy i mnoho desítek
lidí. Každá rodina patří s dalšími rodinami do klanu (hamuleh) a každý klan má svého
stařešinu (mukhtar). Rodina je základní jednotka, která skýtá sociální a emocionální oporu
a je primárním prvkem sebeidentifikace. V Palestině neexistují žádné státní podpory
v nezaměstnanosti a jen málo nebo vůbec důchodové a nemocenské dávky. Výpomoc v rámci
rodiny je nutným mechanismem přežití. Člověk je na rodině závislý a musí se podřídit jejím
rozhodnutím. Palestinská společnosti není individualistická. Je nemyslitelné rozhodovat sám,
aniž by rodina souhlasila, to se týká též výběru partnera. Palestinská rodina je tradiční, je zde
jasně daná dělba rolí. Muž je živitel, hlava rodiny a nese za rodinu odpovědnost. Žena má
povinnost muže poslouchat a nese odpovědnost za domácnost a výchovu dětí. Muslimské
rodiny mají většinou 5-8 dětí, křesťanské rodiny většinou 2-5 dětí. Muslim může mít až čtyři
manželky a může se s nimi rozvést. Muslimská rodina je patriarchální a patrilineární. Děti
dědí původ po otci. Žena není muži rovnoprávná. Například u soudu má hlas ženy poloviční
váhu než hlas muže. Žena se s mužem nemůže rozvést, on s ní ano a to trojitým vyslovením
zapuzovací formule. Žena si pouze může v případě vážných výtek vůči manželovi jít stěžovat
k soudu. Soudce pak muže napomene. Pokud muž zemře nebo se s ženou rozvede, tak ta se
dále může starat o jejich děti, avšak pod podmínkou, že se znovu neprovdá, jinak o děti přijde
a bude je vychovávat manželova rodina. Po rozvodu je však společensky žádané, aby se oba
opět oženili a provdali. Děti tak většinou po rozvodu žijí u prarodičů z otcovy strany. Za děti
je odpovědný muž. V palestinské společnosti nelze, aby žena žila sama. Pokud se s ní muž
rozvede nebo zemře, vrací se do rodiny svých rodičů. Křesťanská populace Palestiny je
v mnohém ovlivněna pravidly islámu a je povinna se podřídit státním zákonům, které jsou
založeny na bázi islámu. V Palestině jsou téměř všichni lidé věřící (oficiálně nelze být
nevěřící) a státní moc je s náboženstvím provázána. Náboženství hraje důležitou roli ve
státních záležitostech a veřejný život a vláda je ovlivněna islámem. Křesťané však mají svá
specifika vycházející z jejich náboženství. Křesťan si může vzít pouze jednu manželku
88

a rozvod je zakázaný, a to i v případě, kdy je manželství neplodné. Pojetí manželství se
u muslimů a křesťanů liší. Pro křesťany je manželství jednou ze sedmi svátostí, Bohem
požehnaný svazek, který člověk nemůže rozdělit. Sňatek je vždy církevní a probíhá v kostele.
U muslimů se manželství uzavírá smlouvou, zpravidla písemnou. Smlouvu uzavírá ženich
a zákonný zástupce nevěsty za přítomnosti dvou plnoprávných svědků. Smlouva obsahuje
část, které se říká „mahr,“ v níž jsou zakotveny povinnosti muže vůči ženě v případě rozvodu.
Je zde stanovena částka, kterou by muž musel ženě v takovém případě vyplatit. Mahr může
ale také obsahovat ujednání jako např., že muž bude manželku pouštět ven. Správné
naformulování mahru je důležitým prvkem ochrany ženy v manželství. Do mahru je také
možné zahrnout doložku, která muže zavazuje, aby se neoženil s více ženami. Mnohoženství
není časté. Vyskytuje se víceméně zřídka. Podstatným důvodem je také to, že pro muže je
více manželek finančně náročná záležitost. Muslimský manžel má povinnost své ženy
materiálně zabezpečit na rovné úrovni, každá musí mít např. vlastní byt. Polygynie je
společensky obecně pozitivně nahlížena, a to i ze stran žen, jako sociální opatření pro ženy
vdovy, neprovdané ženy, ženy po rozvodu atd. Ve světě s tradiční konzervativní morálkou
nejsou společensky přípustné vztahy „na volno“ a pro tyto ženy je varianta stát se druhou
manželkou dobrou možností jak zabezpečení, tak společensky uznávaného statutu bez toho,
aby utrpěla její pověst. Muslim si může vzít za manželku i křesťanku nebo židovku, tzv.
„dívku Knihy“, a to bez toho aniž by žena musela přestoupit na islám. Děti vzešlé ze sňatku
jsou však muslimové. Opačně to nelze, muslimka si nemuslima vzít nesmí. Též křesťankám
jej přísně zakázáno provdat se za muslima. Je to logické sebezáchranné opatření, neboť pokud
by míšení sňatků nebylo zakázáno, tak by se již tak malá křesťanská palestinská komunita
brzy roztavila a zanikla. Pokud jde o otázku interreligiózních sňatků, tak končí veškerá
přátelství. V této záležitosti se nepřipouští jakýkoli kompromis. Pokud by si křesťanská dívka
přes zákaz své rodiny muslima přece jen vzala, musí očekávat trest. V mírnějším případě by jí
rodina zavrhla a zřekla se jí, reálně by dívka mohla být i rodinou zabita. Jádrem rodiny a tedy
i celé společnosti je rodinná čest. Být z dobré rodiny je základ úspěšného společenského
fungování. Pokud některý rodinný příslušník čest rodiny pošpiní, je nutné jej přísně potrestat
a rodinné jméno tak opět očistit. Např. získala-li by dívka z jisté rodiny špatnou pověst, vrhalo
by to stín na ostatní nositele rodového jména. Nikdo by si nechtěl dívku z celého klanu vzít za
manželku a rodina by byla sociálně izolována. Vymáhání poslušnosti a podřízenosti
společenským pravidlům a zvyklostem má své zákonitosti a mnohé donucovací prostředky
k udržování řádu a přehlednosti. Čest je alfou a omegou všeho. Křesťané jednotlivých konfesí
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se vzájemně brát mohou. Sňatek pak probíhá v kostele, který patří ke konfesi manžela, a děti
dědí náboženskou přináležitost po otci.
Pokud rodiny jednoho klanu řeší nějaký problém, tak se sejdou za přítomnosti mukhtara
a diskutují. Jedná-li se o důležité problémy, smějí být přítomni pouze muži. Ženám je
dovoleno účastnit se diskuzí pouze o malých věcech. Při důležitých jednáních se však
očekává, že během debat budou mužům servírovat kávu. Mukhtar má hlavní a poslední
rozhodovací pravomoc. Když se mezi rodinami konflikt vyřeší, musí se muži z jednotlivých
rodin obejmout, políbit a vypít spolu kávu. Tím jsou vztahy urovnány. Rodiny se ale schází
nejen v případě neshod, ale i jedná-li se o jiná zásadní rozhodnutí a samozřejmě se schází
i u příjemných příležitostí jako jsou různé oslavy. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí vůbec
je výběr partnera ke sňatku. Muž může buď rodině navrhnout jméno dívky, o kterou má zájem
nebo se na rodinu obrátí s žádostí o pomoc při doporučení budoucí manželky. Překročí-li muž
určitou věkovou hranici a nemá se k ženění, rodina na něj většinou začne vyvíjet tlak. Muž
začne pozvolně od 25 let slyšet narážky na hledání si nevěsty, ty po třicítce naberou na
vážnosti. Mnoho dívek se vdává brzy, mezi 18-20. rokem života, ale na síle pozvolně nabývá
trend zvyšování věkové hranice žen v době sňatku, především mezi vzdělanými
dívkami.Rodina se sejde a společně přemýšlí, v jakých dobrých rodinách jsou vhodné dívky,
které by mohly připadat v úvahu. Zásadním kritériem je dobré jméno rodiny a čistá pověst
dívky. Dívka s dobrou pověstí se nikdy na veřejnosti neukazuje sama, vždy jen v doprovodu
rodinných příslušníků. Vysoce se hodnotí také dobré vzdělání, atraktivní zjev, společenská
angažovanost, uměřenost, klidná povaha a náboženská oddanost. Dívka musí být zdravá a být
dobrou hospodyní. Očekává se, že bude umět vařit tradiční palestinské pokrmy, bude pořádná
a čistotná. Muž musí být finančně zabezpečený, je standard, že musí mít pro novomanželku
připravený zařízený byt a musí prokázat, že je schopen manželce a dětem zajistit dobrou
životní kvalitu. Před svatbou je žena ta „rozmazlovaná“, která dostává dary a přijde do
hotového. Po svatbě se karty obrátí a manžel očekává, že manželka bude rozmazlovat jeho.
Shodne-li se rodina na kandidátce na nevěstu, domluví se s rodinou dívky návštěva. Do
rodiny dívky jde na návštěvu budoucí manžel, jeho otec, případně i další členové rodiny. Je
zvykem návštěvu opakovat třikrát a jsou-li na obou stranách sympatie, je potřeba se
zasnoubit. Nucené sňatky jsou v dnešní době spíše výjimkou (hlavně ve městech) a většinou
se respektuje jak vůle muže, tak ženy. Zásnuby jsou nutné, neboť tím muž veřejně deklaruje
o ženu vážný zájem. Zásnuby je možné zrušit, ale obvykle do půl roku následuje svatba. Jsou
ale i výjimečné případy, kdy je pár zasnouben několik let a čeká se, až bude muž pro sňatek
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dostatečně materiálně zabezpečen. Ani snoubenci spolu nesmí trávit čas o samotě. Smějí se
stýkat pouze v přítomnosti dalších osob. Nejliberálnější rodiny snoubencům výjimečně povolí
zajít si bez doprovodu např. do restaurace, podmínkou však je, že se jedná o veřejné místo.
Jakékoli předmanželské soužití a fyzický kontakt jsou přísně zakázány. Vztahy mezi muži
a ženami jsou od našeho kulturního okruhu velmi odlišné. Ženský a mužský svět v Palestině
je značně vzájemně oddělený (v křesťanských palestinských rodinách méně než
v muslimských). V arabské mentalitě je bezkompromisně nutné, aby nevěsta zůstala do
svatby pannou. Platí, že jakýkoli mimomanželský románek je pro ženu velmi nebezpečný,
trestem by mohla být i smrt. Též možnosti intimně se stýkat jsou limitované. Sociální prostor
žití a soukromí je úzký, ve vesnici i na městech se lidé většinou vzájemně znají, vědí, kdo je
z jaké rodiny. Případnou romanci dlouhodobě utajit by bylo obtížné, nehledě na ztrátu
pannenství, která by ženu diskvalifikovala od sňatku, v případě, že by jí milenec opustil. A on
by jí asi opustil, protože by si pravděpodobně ženy, která přistoupila na sex před svatbou,
nevážil. Palestinská společnost není anonymní. Jde-li člověk po ulici, stále potkává známé
tváře, lidé vědí, kdo je, do jaké rodiny patří a ví se i případných prohřešcích. Lidé mají
relativně málo možností rozptýlení se a pozorování okolí a tzv. „drbání“ je tradicí. Žijete-li
v Palestině, musíte si zvyknout na to, že lidi v okolí zajímá, co děláte a ví se v podstatě
o každém vašem pohybu. O ruku ženy se žádá celkem třikrát. Jedná se o velice slavnostní
okamžiky, kdy manžel v doprovodu svého otce žádá mukhtara manželčiny rodiny za
přítomnosti jejího otce o souhlas si dívku vzít. Náklady spojené se zásnubami a svatbou leží
na bedrech manžela. Platí také šaty a kadeřníka pro nevěstu, tchyni a družičky. V minulosti se
zásnuby a svatba slavily doma a hledělo se na to, aby nebyly příliš nákladné. Rodina ženicha
připravila jídlo, hrála hudba a tančilo se na ulici. Během intifády se slavilo velmi střízlivě, aby
se uctili ti, kteří byli ve vězení nebo zemřeli. Podávala se jednoduchá jídla, nebyla hudba ani
tanec. Dnes jsou zásnuby a svatby hodně nákladnou záležitostí.
Zpravidla tři dny před svatbou se koná tzv. henna slavnost, která je určena pouze ženám.
Nejprve se sejdou zvlášť ženy z rodiny manžela a ženy z rodiny manželky. Baví se, tancují,
rozdávají si sladkosti. Budoucí tchýně a švagrové manželky vyrábí těsto z henny, barviva
červeného odstínu, které se v dřívějších dobách používalo též jako líčidlo. Dodnes si hennou
některé ženy, i u nás v Evropě, barví vlasy. Celý proces výroby těsta je velmi slavnostní
a zpívají se při něm písně určené této události. Poté co matka manžela těsto uhněte, je těsto
naaranžováno na talíř a ozdobeno květinami. S tímto nazdobeným talířem se ženy z rodiny
muže vydají do domu manželky, která na procesí čeká obklopená ženami ze své rodiny.
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Budoucí manželka sedí v krásných šatech na provizorně vyrobeném trůnu, nastávající tchýně
a švagrové jí přinesou henna těsto a nastávající nevěsta do něj vloží ukazováček. Tento obřad
jí má zajistit šťastné manželství a plodnost. Druhou a nezbytnou součástí předmanželského
obřadu je předávání zlata. Palestinské ženy dostávají před svatbou od rodiny manžela zlaté
šperky, což je majetek, který je od této chvíle trvale výlučným vlastnictvím ženy. Po
obdarování zlatem budoucí nevěsta a svobodné ženy zapálí svíce, v každé ruce drží jednu
a s hořícími svícemi dělají menší průvod. Tento obřadný prvek má ochranný význam.
V dřívějších dobách se hennou nevěsty líčily i před samotným svatebním obřadem. To se dnes
již nepraktikuje, nevěsty využívají služeb četných kosmetických salónů. K typickým prvkům
palestinského líčení žen patří výrazné obkroužení očí silnou černou linkou. Tato linka začíná
již v koutku oka a výsledný efekt je optické protažení očí do „kočičího pohledu.“
Zásnuby a svatby se slaví ve velkých restauracích. Po obřadu se svatebčané přemísťují do
kulturního podniku, kde probíhá svatební párty. Na průměrné svatbě je kolem 600 hostů,
svatba okolo tří set, čtyř set hostů je považována za malou. Výjimkou nejsou ani party, na
nichž se sejde osm set a více svatebčanů. Pozvané je široké příbuzenstvo, sousedé a přátelé.
Na křesťanské párty slaví muži a ženy dohromady. Tančí v rytmech arabské hudby, v páru,
nikoli však tělo na tělo. Někdy, hlavně v pozdějších hodinách zazní i americká popová hudba.
Oblíbený je zvyk posadit manželský pár na židle nebo na větší desku, zvednout je nad hlavy
ostatních svatebčanů a tančit s nimi. Manžela, případně jeho bratry, ostatní muži berou i na
ramena a tančí a veselí se. Svatebčané bývají oblečeni zcela v moderním duchu. Ženy mají
krásné plesové róby, někdy i značně odhalené. Muži nosí oblek. Svatebčané, kteří netančí,
sedí u prostřených stolů, na nichž je spousta malých talířků s tzv. apetizery, chuťově pestrými
salátky. Ingrediencemi jsou čerstvý lilek, rajčata, okurky, cibule, cizrna a další zelenina.
Např. „tabbouleh“ je salát z velmi najemno nasekaných rajčat a okurek s pšenicí a petrželí,
nebo „tahini“ což je sezamová pasta s citrónem. Samozřejmě nesmí chybět oblíbený hummus.
V nabídce pití je široký výběr nealkoholických nápojů. Alkohol se mezi arabskými křesťany
pije velmi zřídka a v malém množství. Oblíbený je Arak, lihovina vyráběná z anýzu. Někdy je
v nabídce palestinské pivo Taybeh či víno, které se také konzumuje střídmě. Hlavní chod
roznáší obsluha. V palestinských restauračních zařízeních bývá obsluha mužská. Především
mladé ženě nepřísluší „ukazovat se“ a obsluhovat. Palestinští křesťané mohou jíst i vepřové
maso, které je možné zakoupit v řeznictvích provozovanými křesťany. Není to však
preferovaný druhu masa. Nejvíce se jí skopové a drůbeží, oblíbené je i maso hovězí a ryby. Po
dojedení hlavního chodu je čas na romantický ploužák, který patří pouze novomanželům.
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Rozkrojení svatebního dortu probíhá obřadně, porcování začíná oddaný pár, a to společně
drženou šavlí. Hudba hraje celou dobu, po dojedení dortu se opět tančí. V závěru svatební
párty se koná procesí nevěsty a svobodných dívek se zapálenými svícemi. V každé ruce dívky
drží jednu svíci a obcházející s ní v tanečním rytmu sál. Muži si dají na hlavy tzv. tarbůše,
červené vysoké čapky, které se dnes již běžně nenosí, v rukou drží specielní pruty s fábory
a tančí. Opět se vyzvedávají na ramena. Po těchto obřadech se hosté začínají pomalu
rozcházet. Při odchodu je zvykem dát hostitelům za svou rodinu obálku s penězi, z nichž se
hradí náklady spojené s hostinou. Na muslimské svatební párty slaví muži a ženy odděleně, ve
dvou různých sálech. Svatební hostina se nekoná. Svatebčanům jsou nabízeny výhradně
nealkoholické nápoje a kousek dortu nebo jiné sladkosti. Do ženského prostoru má právo
vstoupit pouze novomanžel. Než přijde, ženy si zkontrolují zahalení vlasů. Oblečení bývá
převážně tradiční a konzervativní. Některé mladé dívky se při tanci více odhalí, ale jen za
výlučné přítomnosti žen. Novomanžel si zatančí se svou ženou a společně rozkrojí dort. Pak
manžel opět odchází do mužské části. Na závěr přichází otec a bratři manželky, ta se zahalí
a otec ji definitivně předá do rukou manžela.
Od ženy se očekává vysoká plodnost. V palestinské společnost je nutné počít syna. Je to
otázkou cti a zachování rodového jméno pro další generace. Též pozemky mají zůstat
v rodině. Rodiče milují také svoje dcery, ale vědí, že ty se v dospělosti stanou součástí jiné
rodiny. Vztahy mezi sourozenci jsou velmi silné a intenzivní. I zde však mají místo genderové
role. Bratr je zodpovědný za své sestry a je jeho povinností na sestry dohlížet a chránit je.
Sestry zase bratrům připravují jídlo, stelou postel a uklízí pokoj. Syn je od dětství vychováván
k tomu, aby se stal živitelem, dcera matkou a hospodyní. Na syna jsou kladeny vysoké nároky
ohledně přispívání do rodinného rozpočtu. Pokud si syn vydělá peníze, musí jejich částí
přispět pro celou rodinu. Přivydělá-li si dcera, zůstávají peníze jí. Syn musí přispívat do
rozpočtu orientační rodiny i poté, co se ožení a založí rodinu novou. Pokud se dcera neprovdá,
skládají se bratři na její finanční zabezpečení. Pro muže je mnohem důležitější vzdělání
a nemůže-li si rodina finančně dovolit podporovat při studiích všechny děti, mají přednost
chlapci. Na palestinských univerzitách je však překvapivě většina dívek. Oblíbený je čtyřletý
bakalářský cyklus. Chlapci jsou na studia často posíláni do zahraničí, do Egypta a dalších
arabských států nebo může-li si to rodina dovolit, tak i do Evropy či USA. O pověst dívek se
rodina více bojí a je preferováno, aby dívka zůstala studovat v domácím prostředí. Většina
otců by svým dcerám povolila studium v zahraničí pouze za předpokladu, že v místě studia
žije část rodiny, která zaručí dívce ochranu a bude nad ní vykovávat dozor či pokud by s ní
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studoval společně starší bratr, na němž by za sestru ležela plná odpovědnost. Děti mají
povinnost rodičům prokazovat úctu a poslouchat je. V dospělosti se děti o rodiče starají. Mít
hodně dětí je také prostředkem zabezpečení ve stáří.
Muži většinou pracují šest dnů v týdnu, muslimové mají volný den pátek, křesťané
neděli. Mnoho Palestinců se věnuje obchodování. Do Palestiny zatím dorazila globalizace jen
okrajově a velká obchodní centra jsou soustředěná vesměs pouze v Ramallahu. Převládají
tržiště a malé specializované obchůdky. Ceny nejsou pevně stanovené a smlouvá se o nich.
Umění smlouvání se musí člověk naučit a pochopit jeho strategii. Nezkušeným cizincům bývá
cena mnohonásobně nadhodnocena. Největší obchodnické rodinné klany žijí v Hebronu, tyto
rodiny se specializují na dovoz zboží z Číny a Turecka. Menší obchodníci kupují zboží
z obchodů patřících těmto velkým obchodníkům a přeprodávají je dál ve svých krámcích. Na
tržištích můžete vidět také starší ženy prodávající zemědělské produkty, které samy
vypěstovaly. Kromě obchodu muži pracují na stavbách, v řemeslnických dílnách, v továrnách
na zpracování kamene, někteří v zemědělství, ve státní správě jako úředníci nebo policisté
a v dalších již méně frekventovaných profesích. Nezaměstnanost je vysoká, velký zájem je
o získání manuální práce v Izraeli. To se však podaří jen malé skupině dělníků. Výrobním
odvětvím se daří čím dál hůře a hromadně krachují. Není odbyt, který výrazně zkomplikovala,
až znemožnila separační bariéra, roli hraje též vysoká daňová zátěž. Palestinci platí daně jak
palestinské autonomii, tak státu Izrael a výrobě nepřispívá ani celkově nestabilní situace. Též
cestovní ruch je velmi oslaben, k čemuž přispívá i cílená izraelská kampaň, která Palestinu
líčí jako mimořádně nebezpečnou zemi.
Ženy jsou v drtivé většině případů v domácnosti a převážná část jejich života se odehrává
doma. Zdá se ale, že trendem budoucnosti bude stále větší zapojení ženské složky do
pracovního procesu. To se týká hlavně mladých vzdělaných žen. Většinou pracují jako
učitelky nebo úřednice. Další skupinou pracujících žen jsou ty, kterým už odrostly děti
a pomáhají v obchodu svého manžela. Ženy, které nejsou zaměstnané, mají na starost péči
o chod domácnosti a o děti. Hlavně ty, které nestudovaly, mají obzory většinou zúžené na
vaření, uklízení, péči o děti, módu, televizní seriály a drby. Lidé se na televizi dívají
v podstatě od rána do večera. Velmi oblíbené jsou hudebně zábavné pořady typu Super Star,
které jsou přijímány z Libanonu. Ženy milují latinsko-americké telenovely. Televize se
nechává puštěná jako kulisa, i když ji lidé vědomě nesledují. Některé ženy, hlavně
z movitějšího zázemí, jsou členkami různých ženských spolků, které se věnují např. zpěvu,
vyšívání, vaření, někdy i vzdělávání formou diskusí na aktuální témata, interpretací textů
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Koránu a Bible, kancelářským dovednostem jako je psaní na stroji, práce s počítačem, učí se i
cizí jazyky. V Palestině se obecně velmi málo čte, tradice čtení zde de facto chybí. Dalo by
Vám obrovskou práci nalézt domácnost, která má slušně vybavenou knihovnu nebo alespoň
nějakou knihovnu. Palestinské ženy, hlavně z městského prostředí, velmi dbají o svůj zjev.
Navštěvují kadeřnické salóny, líčí se, zajímají se o módu. V domácím prostředí nosí moderní
oblečení, nezřídka velmi atraktivní. Avšak do té doby než přijde mužská návštěva. Po ulicích
se ženy pohybují oblečené konzervativně. Přes oblečení, které nosí doma, si oblečou volný,
většinou tmavý dlouhý kabát a zahalí si vlasy šátkem. Dívky si halí vlasy od doby první
menstruace. Palestinské křesťanky si vlasy nehalí, v ulicích se pohybují oblečené méně
konzervativně, avšak v žádném případě ne vyzývavě. Z palestinských měst je nejvolnější,
nejliberálnější atmosféra v Betlémě. Je to jednak dané velkým zastoupením křesťanské
populace a koncentrací turistů související s lokalizací Chrámu Narození Páně. V hodinu od
Betléma vzdáleném Hebronu je atmosféra značně odlišná a mnohem konzervativnější.
I v Hebronu však na tržišti narazíte na výlohy s odvážným erotickým prádlem, u nichž se
zahalené ženy v doprovodu manželů zastavují. Zcela zahalených žen, jimž není vidět ani
obličej, v Betlémě potkáte minimum. V Hebronu a dalších konzervativnějších městech je jich
více, i tak jsou ale ve výrazné menšině. Ovál obličeje většinou zůstává nezakrytý. Doma může
být muslimka nezahalená, a to před svým manželem, dětmi, jinými ženami a také před svým
otcem a bratry. Před otcem a bratry manžela se však musí zahalit. Mladé ženy se zpravidla
v ulicích nepohybují bez doprovodu, a už vůbec ne ve večerních hodinách. Vychází buď
v doprovodu otce, staršího bratra, matky nebo se skupinou žen, z nichž alespoň jedna je starší.
Toto opatření ženu chrání jak před faktickým obtěžováním, tak před pomluvami, neboť slušná
žena „prostě sama po ulicích nechodí.“ Jednou jsem se ptala sedmnáctileté muslimské
Palestinky, jestli jí nevadí chodit venku výlučně zahalená a vesměs v doprovodu. Odpověděla
mi: „Vůbec ne, to je pro mne moc dobré. Jinak by to pro mne bylo příliš nebezpečné, někdo
by mne mohl znásilnit.“
Kultura sportování je marginální. Země nemá na sportování vhodné přírodní podmínky ani
technické zázemí. V mentalitě lidí není sportování zakotveno. V městech vyrostlo tu a tam
fitness centrum, jeho nabídky však využívá vesměs jen majetná minorita. Na kolech se
nejezdí, není ani kde, zrovna tak podmínky pro běhání jsou v podstatě nulové. Lyžovat také
není kde. Mezi sportující mládeží jsou relativně oblíbené halové sporty, na prvním místě
basketball, a pak fotbal. Mládež chodí do kurzů tradičního palestinského tance „dabkeh“.
Mladí lidé tráví volný čas většinou u počítače, telefonují, dívají se na televizi a poslouchají
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hudbu. V současné době je největším koníčkem mládeže internet. Většina mladých lidí tráví
na internetu mnoho hodin každý den. Hlavně dívky, které nemohou bez dozoru chodit ven,
hledají v internetu zdroj zábavy a rozptýlení. Velice oblíbené je chatování, které umožňuje
tajné virtuální provozování jinak přísně zakázaných vztahů mezi chlapci a dívkami. Mnoho
dospívajících děvčat se mi tajnůstkářky pochlubilo, že mají se na internetu „scházejí“ se svým
„boyfriendem“. Zároveň v zápětí dodaly, že se to nesmí dovědět jejich otec, který by je přísně
ztrestal. Na internetu mladí lidé také hledají poučení o sexualitě, která je v Palestině
tabuizovaným tématem. V pouličních internetových kavárnách posedávají mladíci surfující na
erotických stránkách. Dokud se mladý muž neožení, a na to potřebuje být materiálně
zabezpečen, nemá možnost navázat vztah se ženou. V Palestině není mnoho příležitostí
kulturního vyžití. Téměř žádná kina, výjimečně koncert. O kulturní akce projevuje větší zájem
téměř pouze vzdělaná městská elita. V Gaze nejsou kina žádná, tam je zakázala Hamas strana.
Obecně na zábavu pod tíhou politické situace není ani nálada a lidé nemají peníze nazbyt.
Večery lidé tráví především navštěvováním příbuzných, společným díváním se na televizi
a povídáním si. Oblíbenou činností dívek je také společné nakupování. Chlapci, kteří mohou
volně chodit ven, postávají ve skupinkách na ulicích, povídají si a pozorují dívky. Nebo
chodí do restaurací, kde kouří vodní dýmku (argila). Kouření argily je v Palestině velmi
populární. Žena by neměla kouřit na veřejnosti, ale není to velký prohřešek. Zato konzumace
alkoholu mezi muslimy je zapovězená. Pokud chce muslim pít alkohol, tak to dělá tajně
doma.
Místem sociálních kontaktů jsou mešity a kostely. Muslimové se mají správně modlit
pětkrát denně, z toho v mešitě muži alespoň jednou týdně při hlavní polední páteční modlitbě.
Křesťané se schází při nedělní dopolední mši. Místem zábavy, hudby a tance jsou hlavně
události rodinné obřadnosti, svatby, zásnuby, křtiny a další. V Betlémě je dokonce diskotéka,
avšak žádné „slušné děvče“ by na ni nešlo. Mladí lidé jsou v jakémsi vnitřním konfliktu mezi
tradicí a svobodou. Na jednu stranu touží po uvolnění pravidel, k čemuž je inspiruje nejen
internet, na druhé straně je tu rodina, sociální kontrola, předsudky, náboženství atd. Udržování
tradiční kultury je na ústupu. Na jednu stranu fungují centra, která mají pozvolna mizející
folklór a prvky hmotné kultury dokumentovat, praktické aplikování mezi populací je čím dál
slabší. Je to dobře patrné např. na písňovém folkloru. Staré ženy znají texty i melodie,
generace matek středního věku zná tu a tam úryvek a mladí lidé ve své většině neznají nic
nebo velmi málo.
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Důležitým rodinným obřadem je kromě zásnub a svatby také slavnost konaná u příležitosti
narození dítěte. Na oslavu je pozvané široké příbuzenstvo a přátelé, i když ne v tak velikém
počtu jako na svatbu. Lidé si povídají, jedí, blahopřejí rodičům. Zvykem je procesí žen
s hořícími loučemi. Ženy zapálí louče, prochází se s nimi a zpívají písně. Řada obřadů je
spjata s náboženskou přináležitostí, např. křesťané slaví křtiny a konfirmace svých dětí.
Když někdo zemře, tak jak muslimové, tak křesťané drží třídenní období smutku. Během
těchto dnů příbuzní a přátelé navštěvují truchlící rodinu. Muslimové neservírují zvláštní jídlo.
Je obvyklé, že rodina zemřelého vaří první den, druhý a třetí den vaří sousedé. Během této
doby pije rodina kávu bez cukru na počest a památku zemřelého. Křesťané až do třetího dne
jedí skopové maso a rýži. Třetí den servírují něco speciálního. Katolíci ka´ek. Ortodoxní
burburu – směs vařených obilovin, cukru, a kokosu. Každý, kdo si vezme kus burbury
prohlásí „Boží milost buď s ním/ s ní.“ Křesťané během těchto tří dnů nepijí alkohol a jako
muslimové pijí kávu bez cukru. Od nejbližších příbuzných zesnulého (manžel, manželka,
děti) se očekává, že se po dobu jednoho roku nebudou účastnit veřejných oslav.
5.2. Výroční obřadnost
5.2.1. Ramadán
Jak pro muslimy, tak pro katolíky jsou důležitá období půstu. Půst je hlavní povinnost pro
muslimy během měsíce Ramadan, postí se 29-31 dní, v závislosti na pozici Měsíce. Ramadán
je měsíc rituálů a disciplíny. Věřící se mají více modlit, jíst a pít smějí po západu do východu
Slunce. Ramadán je ale také příležitostí oslav a času intenzivně stráveného se svými
příbuznými, kteří sdílejí večerní jídlo. Muslimové také myslí na chudé a dávají jim almužny.
Restaurace jsou přes den zavřené. Po západu Slunce se v minulosti během postního období
jedli jen datle, voda a chléb. 143 Dnes muslimové slaví konec postního dne spíše hojností jídla.
Půst se musí přerušit nejprve vypitím sklenice vody po malých doušcích a snědí se dvě datle.
Jídlo se servíruje v pořadí polévka, předkrmy a hlavní chod. 27. den Ramadánu je tzv. „Noc
soudu“ – The Night of Decree (Laylat al-Qadar). Věří se, že v tuto noc byl Proroku
Mohammadovi v Jeruzalémě zjeven Korán. Na konci postního období se slavní Eid al-Fitr.
Tento den jdou muslimové dobře oblečení ráno do mešity na modlitbu. Pak navštíví své
příbuzné a vymění si dary. Na tuto příležitost je obvyklé jíst ka´ek a ma´moul, sladkosti
vyrobené z datlí a ořechů. Jí se hodně rýže a masa, hlavně mansaff. Oblíbenou sladkostí
143
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během Ramadánu je také katayef. Po Eid Al-Fitr následují 3denní prázdniny, kdy se dávají
dárky a navštěvují se rodiny.
5.2.2. Eid Al-Adha
Velmi významným muslimským svátkem je Eid Al-Adha. Slaví se 70 dní po Ramadánu,
desátý den měsíce Hajj. Eid Al-Adha připomíná událost, kdy Bůh přikázal Ibrahimovi
(Abrahamovi) zabít svého syna Ismaila. Abraham byl Bohu oddaný a poslušný a proti svému
synovi vztáhl ruku. Bůh jej však jen zkoušel, jeho ruku zastavil a přikázal mu místo Ismaila
obětovat ovci. Muslimové na památku této události a podle instrukcí islámu zabíjejí ovci.
Zvíře má být staré jeden rok a má být zdravé. Zabít chromou ovci anebo jednookou je přísně
zakázáno. Ovce má být zabita ostrým nožem, aby se zabránilo utrpení zvířete. Když je zvíře
podle náboženských předpisů zabito, jednu část si nechá rodina, druhou část je rozdána
příbuzným a třetí darována chudým.
5.2.3. Velikonoce a Palmová neděle
Křesťané se postí 40 dnů před velikonocemi, aby si připomněli Ježíšův půst v poušti a jeho
oběť pro lidstvo. Jsou rozdíly mezi katolickými a ortodoxními věřícími. Ortodoxní drží
tradiční pravidla, katolíci mají tendenci adaptovat se na požadavky běžného dne. Během
oněch 40 dnů ortodoxní nejedí každou středu a pátek maso a mléčné produkty. Dříve se také
držela tradice půstu plné tři dny před přijetím eucharistie. Dnes to dělají jen starší lidé nebo
mimořádně věřící. 144 Katolíci během půstní periody nejedí maso, ale neodpírají si mléčné
produkty. Půst je u katolíků také hodně individuální, je rozhodnutím každého člověka, zda se
bude postit. Během půstu se hodně jí vegetariánská jídla jako jsou např. plněné baklažány
salátem tabouleh. Na konci půstů jsou velikonoce. Pak lidé připravují hodně jídla, hlavně
skopové maso. I křesťané připravují kaek a ma´mul.
Velikonoce oslavují ukřižování a vzkříšení Krista. Velikonoční oslavy začínají palmovou
nedělí. V tento den jsou lidé do kostela a nesou palmy dekorované květinami. Palmová neděle
dle Bible odkazuje na poslední den Krista, kdy vstoupil do Jeruzaléma, jel na oslovi a lidé
v Jeruzalémě ho zdravili a zpívali Hosanna. Poslední slavností je „svatá sobota“ nebo „sobota
světla“ (Saturday of Light, Sabt Al-Nour), která je připomínkou vzkříšení. V tento den se do
144
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chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě dostaví poutníci a světlo z tohoto kostela roznáší do svých
kostelů, a to i do vzdálených zemí.
5.2.4. Vánoce
Druhým nejvýznačnějším křesťanským svátkem jsou vánoce. Oslavy vánoc jsou
v Betlémě skutečnou událostí. Vánoce se v Betlémě slaví celkem třikrát. Jako první je 24. 12.
slaví katolíci, pak 6. 1. Ortodoxní křesťané a 18. 1. Arméni. Betlém je dle tradice místem
narození Ježíše. Věří se, že se narodil v jeskyni, nad níž dnes stojí Kostel Narození Páně,
s jehož výstavbou začal byzantský císař Konstantin a jeho matka Helena. Komplex kostela se
dnes sestává se tří částí, hlavní loď je řecko-ortodoxní, dále je zde část katolická a arménská.
Pod oltářem řecko-ortodoxní části se sestupuje do oné jeskyně. Údajné přesné místo Ježíšova
narození označuje v malém oltáři 14cípá hvězda, která se stala symbolem Betléma. Cípu je 14
a symbolizují křesťanské denominace. Mediálně nejsledovanější a nejokázalejší jsou oslavy
katolíků. 24. 12. do Betléma přijíždí latinský patriarcha, který trvale sídlí v Jeruzalémě.
Patriarcha jde ve slavnostním průvodu přes celé město a dojde až do kostela, kde slouží
půlnoční mši. Na tento den se celý rok připravují oddíly tzv. skautů, kteří zajišťují slavnostní
doprovod. Obdobný scénář se opakuje i u oslav ortodoxních a arménských.
5.2.5. Slavnost sv. Jiří
Menších výročních obřadů se v Palestině slaví mnoho. Za všechny bych připomněla
slavnost sv. Jiří (Mar Jiryes). Svatý Jiří je palestinský kulturní hrdina, který je dominantní
postavou palestinského folklóru. Pro křesťany je znám jako Mar Jiryes, pro muslimy jako
Al-Khader (tj. Zelený). Zelený, protože přináší déšť. Také měl léčitelskou moc. Říká se, že žil
na konci 3. a začátkem 4. století za doby protikřesťanských persekucí v době římského císaře
Diokleciána. Předpokládá se, že se narodil a zemřel v městě Lydda, situovaném mezi
Jeruzalémem a Tel Avivem. Většinu života strávil v Anatolii a Arménii. Proslul svým bojem
s drakem. Mnohé kláštery a kostely o sobě tvrdí, že jsou místem, kde se tento boj uskutečnil
(např. Lydda, Bejrut, některá místa v Turecku.) Věří se, že Jiřího matka žila ve vesnici
nedaleko Betléma, která dnes nese jméno Al-Khader. Slavnost na jeho počest se koná
5. května. V ten den se schází jak muslimové, tak křesťané pod stromy okolo kostela
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a pořádají zde piknik. Den poté, 6. května, ortodoxní věřící z Beit Jala, Betléma a Beit Sahour
uspořádávají procesí, které končí v kostele v Al-Khader.

5.3. Pohled Palestinců na západní společnost
Tak jako my máme různé předsudky vůči Arabům, muslimům i Palestincům, mají i oni
předsudky vůči nám, lidem ze Západu. Celkem nerozlišují Evropany a Američany, jsme
prostě „Westerns“ (Zápaďáci). A mezi jednotlivými národy Evropy se nerozlišuje už téměř
vůbec. Zápaďákům se hlavně vytýká pokleslá morálka. Palestinci se vůči nám cítí být
morálně nadřazení. Své vědomosti o Západě získávají hlavně z amerických filmů a internetu.
Myslí si, že v Evropě je naprosto běžné střídání partnerů, volný sex na bázi každý s každým,
opovrhují nemanželským soužitím, legalizací homosexuálních sňatků, potraty, svobodnými
matkami a ateismem. Také kritizují, že opouštíme staré rodiče, jsme individualisté, nestaráme
se o své rodinné příslušníky, jsme beznabožci. Říci tradičně smýšlejícímu Palestinci, že jste
nevěřící, je pro něj téměř nepochopitelné. Utíkáte mu z jakékoli škatulky, cítí se zmatený
a ohrožený a ateismus mu asociuje mravní pokleslost a rozpad hodnot. Jejich předsudky se na
Zápaďáky vztahují obecně, „všichni jste takoví.“ Nerozlišují láskyplný pěkný partnerský
předmanželský vztah a promiskuitní střídání partnerů. Jakmile žena není do svatby panna, je
pro ně „lehká.“ Nevěříte-li v boha, jste prostě „špatný člověk.“ Někteří liberálně smýšlející
vzdělaní jedinci připouštění, že nám pokouší porozumět, ale je to pro ně obtížné. Náš
individualismus, svoboda myšlení, slova a vyznání, rovnoprávnost, občanský princip
a respekt k odlišnému se v základu střetává s hodnotami, na nichž spočívá jejich kultura –
oddanost Bohu, víra, poslušnost, sociální solidarita, zvykové právo, potírání odlišností
a dominantní postavení mužů.
Studenti z univerzitní skupiny na Arab Educational Institute v Betlémě na otázku „Jaké
předsudky máte o Západě“, odpovídali následovně: 145 Jsou tam lehké ženy. Lidé mají špatné
rodiny. Lidé se nežení a nevdávají. Každý se zajímá jenom o práci a peníze. Lidé jsou
nevěřící. Lidé tam nejsou společenští. Mají příliš mnoho volnosti. Lidé mají mimomanželský
sex. Děti se nestarají o své rodiče. Lidé tam jsou osamělí. Všechno je tam moc složité. Lidé
nemají žádná pravidla. Lidé jsou k sobě lhostejní. Lidé jsou individualisti. Nikdo nikoho
nezná, je tam anonymita.
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Na otázku „Jaké předsudky si myslíte, že mají Evropané o Vás“ padly následující odpovědi:
Že jsme teroristé. Že jsou všichni Arabové muslimové. Že jsme chudí. Že se tu ženy mají
špatně, jsou jenom doma a zahalený. Že jsme nevzdělaní. Že jsme hloupí. Že jsme fanatici.
Nyní uvedu záznamy z několika rozhovorů, které ilustrují názor Palestinců na naši společnost.
Rozhovor s Georgem Abu Akleh, jeho manželkou Rosette a dcerou Shireen. George a Rosette
jsou manželé již více než čtvrt století a mají čtyři dcery. 146
Mila: Jaká by měla být správná manželka?
George: Měla by být tak normálně atraktivní, musí být milá, upravená a skromná. Měla by
být vzdělaná, abych si s ní mohl povídat, není jenom pro sex, ale pro život. Musí být dobrou
matkou a její hlavní hodnotou musí být rodina. Musí mi dávat prostor. Nemám rád bussiness
ženy, myslí víc na peníze než rodinu a jsou více materialistické. Žena by měla preferovat
domácnost, ne práci. Na ženě je totiž rodina více závislá, hlavně tím, že vychovává děti. Ale
také by neměla jen sedět doma. Nechci mít doma drbnu. Žena má respektovat svého manžela,
nepovyšovat se nad něj a pomáhat mu.
Shireen: Žena je často podobná své matce. Měla by být dobrá kuchařka. Já chci být hlavně
dobrá matka. Miluji svoji rodinu a ráda jsem doma. Také ale studuji vysokou školu a chci si
najít práci.
Mila: A jaký by měl být správný manžel?
George: Muž musí mít rád svoji rodinu. Musí používat rozum, nebýt hrubý a výbušný. Má
zůstat v klidu, když někdo udělá chybu. O chybě má diskutovat a poradit a ne rodinu trestat.
Muž má být respektující učitel. Má být rodině také kamarádem.
Rosette: Muž by měl být silná osobnost. Když jsem s ním, potřebuji se cítit v bezpečí a vědět,
že mě ochrání. Chci, aby mi dával najevo zájem, když něco chci, tak mi to sežene. Muž se má
o ženu starat, zajímat se o ní a vědět, co má ráda. Musí být inteligentní a mít rád děti, aby byl
dobrým otcem. Muž také musí být hezký a čestný. Musí mít s rodinou dobré vztahy a rozumět
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nám. Nemá se rozzuřit, když se něco stane. Má mít ženu rád, proto jaká je a nedívat se na to,
jestli je bohatá.
Mila: Jak řešíte problémy?
George: Vždy si ráno se ženou společně vypijeme kávu a všechno probereme. Je důležité, aby
rozum a srdce spolupracovaly. Časem se vztah stane stabilní. Rodiče musí před dětmi táhnout
za jeden provaz, když to nedělají, tak se děti cítí ohrožené. Ale člověk si ze špatného vztahu
rodičů také může vzít ponaučení a chyby neopakovat.
Mila: Co si myslíš o sexu před svatbou?
George: Nikdo by to tu neakceptoval. My jsme tak vychovaní. Tady se má za to, že sex před
svatbou značí špatný charakter, hlavně u dívek.
Mila: Mohou být úspěšné interkulturní manželství, kdy si Palestinec vezme ženu ze Západu?
George: Byla by náhoda, kdyby se to podařilo. Zkušenost je taková, že to nefunguje.
Mentality jsou příliš odlišné. Na Blízkém východě nejsi svobodný, rodina Ti zasahuje do
soukromí, hlavně do manželství. Když by tu žena ze Západu chtěla žít, tak by se musela
zřeknout své osobnosti jako Evropanka a distancovat se od své kultury. Musela by rozpustit
svou dosavadní osobnost a přizpůsobit se pravidlům manželovy rodiny. Možná by to mohlo
fungovat, kdyby oba udělali kompromis… děti by museli vychovávat střední cestou. Pro
muže by to ale bylo hodně náročné, musel by balancovat mezi manželkou a rodinou, a rodině
vytyčit meze kam až ve svých nárocích mohou jít. A to je hodně obtížné, to by musel být
mimořádně silná osobnost. Žena musí počítat s tím, že nová rodina nebude chtít, aby chodila
sama ven, měla mužské kamarády. Žena v naší společnosti má být doma. Lidé tu jsou vůči
ženám ze Západu nedůvěřiví. Mají různé předsudky, jako že bude mít i jiné sexuální vztahy,
protože je na to tak zvyklá. Evropanky jsou více otevřené, chtějí se jinak oblékat, chodit kam
se jim zachce, mají svoje názory, jiný způsob myšlení…. Pokud vůbec, tak by to spíš mohlo
fungovat, kdyby manželé žili mimo dosah manželovy rodiny, jinak jeho matka bude pořád
zasahovat. Rodiče ale nechtějí, aby je děti opustily a žily jinde. Ženy, které se sem provdaly,
se brzy začaly nudit a muže opustily.
Mila: Vzal by sis ženu, která není panna?
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George: Možná bych před tím váhal. Ptal bych se: „Jde s každým?.“ Pro mě by to problém
nebyl, ale měl bych strach z řečí. Ale kdybych jí hodně miloval …. lidé pomlouvají tak jeden
rok, ale když je člověk vytrvalý, přestanou. Silná osobnost může drby umlčet. Mohl by to být
dobrý příklad pro ostatní…. Nikdo se nestará, co dělají muži, maximálně se o tom vtipkuje.
Ale u dívky … když selže, je pro společnost mrtvá.
Mila: Co Ti v Palestině vadí?
George: Lidé zasahují do tvého soukromí. Každý o tobě mluví, ať děláš něco dobrého
i špatného. Nemají nic jiného na práci. Cítíš se jako ve vězení, ale nemůžeš s tím nic dělat.
Z rozhovoru s Teddy Giacamanem, vlastníkem ochodu s potravinami v Betlémě, otcem tří
dětí ve věku od 1 do 6 let: 147 „Pro nás je v Palestině nejdůležitější rodina. Naše rodiny
zůstávají pohromadě, neopouštíme naše rodiče. Pomáháme si a jen díky tomu zvládáme
těžkou situace. Naše kultura je jasnější, přehlednější. Máme jasná pravidla hry, oženit se, mít
děti a vést rodinný život. Nevím, proč lidi v Evropě vůbec mají děti, když jim v osmnácti
letech odejdou. To už je lepší nemít žádné. V Evropě se nikdo nestará o druhé, lidé se
nezajímají, co dělají sousedi, rodina….
Část rozhovoru s Julií Dabdoub, předsedkyní Arab Woman Unit v Betlémě: 148 „Evropa je
zkažená. Ženy tam mají děti a nemají manžely. Ženy si mohou brát ženy. Lidé opouští rodiče.
Nemají víru. V Evropě žijí ateisti. Nechápu, že někdo může být ateista. Všichni ateisté jsou
zkažení a nemorální. O otázkách víry se nesmí moc přemýšlet, důležité je prostě věřit. Když
se o tom moc přemýšlí, tak lidé začnou pochybovat.“
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6. ZÁVĚR
V mé dizertační práci jsem se zabývala problematickou palestinské identity. Základní
otázkou bylo, zda vůbec palestinská identita existuje, neboť mnozí ji popírají a považují jí za
uměle vytvořený zpolitizovaný pojem. Zastánci názoru, že palestinský národ a palestinská
identita neexistují, tvrdí, že místo o Palestince se jedná všeobecně o Araby, kteří nedisponují
specifickými znaky, které by je odlišovaly od Arabů z okolních zemí. V práci dokazuji, že
palestinská identita reálně existuje, má svůj historický vývoj, který není plně vázán na zrod
sionismu, má své specifické rysy, které ji činí unikátní v rámci arabské populace, má své
příslušníky, kteří se považují za Palestince a jsou schopni se zřetelně definovat a odlišovat od
jiných národů. Tito příslušníci sdílí řadu společných komponentů včetně společně prožitých
historických milníků a pocitů nespravedlnosti. Pociťují národní hrdost, která se mj. silně váže
na jejich kulturní dědictví. Ve své práci jsem vysvětlila jak složitým tématem palestinská
identita je, analyzovala jsem vlivy, které palestinskou identitu ovlivňují a snažila jsem se
celou problematiku nahlížet v kontextu mezinárodní politiky a historických souvislostí se
vzetím v potaz i nejspornější oblasti dějin. Poukázala jsem na komplikované momenty
v palestinské identitě jako jsou soutěžící loajality, geografická nejednotnost, různorodé
politické cíle a vize budoucího vývoje. Kladla jsem důraz na to, že palestinská identita je
fenomén, při jehož studiu musíme uvážit široké spektrum skutečností a mít hluboký vhled do
geografických, demografických, historických, mezinárodně politických a kulturních
souvislostí. Přestože jsou Palestinci z větší části uprchlický národ, představila jsem je jako
národ kulturní, který má vyspělou intelektuální elitu a významnou diasporu v zahraničí.
Zabývala jsem se symbolikou palestinské identity a identitou v dobovém kontextu. Věnovala
jsem se existenciálnímu konceptu sumud, který Palestince napříč společností spojuje.
Analyzovala jsem symbolický význam např. města Jeruzalém, obraz palestinského rolníka,
palestinské matky, olivových stromů ad. Pojednala jsem o vůdčích osobnostech palestinského
národa a typech národních hrdinů. Prostor byl vyhrazen politickým i kulturním osobnostem,
které se staly symboly národního hnutí. Samostatná kapitola byla věnována kultu mučedníků.
Z folklórních postav bych připomněla kulturního hrdinu Al Khadera, k němuž se váží
představy ochránce palestinského lidu. Akcentovány byly sociální aspekty palestinské
společnosti, charakteristika mravního vědomí, genderových představ, význam rodiny, kultura
volného času, psychika lidí v reakci na krizi, zvláštní důraz byl položen na tradované
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stereotypy a sdílené hodnoty, které jsem se pokusila porovnat s hodnotami ležícími
v základech evropské civilizace. Vynikl tak kontrast sociální závislosti a individuální
odpovědnosti, sociální kontroly a osobní svobody, danosti a variant možností.
Přínosem práce, která z větší části vychází z vlastního 13měsíčního terénního výzkumu, je
autentické zachycení reality v Palestině v době bouřlivých změn politických a společenských,
v době konfliktu tradičních vzorců chování se stále silněji pronikajícími globálními vlivy.
Z těžko dostupných zdrojů a na základě vlastní činnosti v Palestině prezentuji také unikátní
fotografický materiál. Část fotografií obsažená v této práci byla použita pro po České repulice
putující fotografickou výstavu „Jak se žije v Palestině,“ která byla odstartována v říjnu 2008
v Lomnici na Popelkou a zatím navštívila Sezimovo Ústí, Brno, Český Krumlov, Prachatice
a Tábor.
S prezidentskou výměnou ve Spojených státech se zdá, že palestinské národní tužby
dostávají novou šanci být realizovány. Zda se Palestinci v následujících letech národního státu
dočkají, ukáže čas. Zajisté k tomu budou potřebovat vyřešení řady vnitřních problémů
a nalezení vzájemného kompromisu, který by vedl k mírové koeexistenci se státem Izrael.
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8. ABSTRACT V ČESKÉM JAZYCE
Ústředním tématem mé dizertační práce je palestinská identita a palestinská tradiční
kultura. Práce vychází především z výsledků 13 měsíčního terénního výzkumu na Západním
břehu. Během mého pobytu v Palestině jsem se věnovala dokumentaci palestinského
kulturního dědictví, sběru folklóru, záznamu orální historie a současné životní situace
palestinských obyvatel. Specielně mne zajímala identita místních obyvatel, jejich hodnoty,
názory, postoje, životní styl, stanoviska k lokálním i celosvětovým problémům, a také kultura
mládeže a postavení žen. Základní otázka, kterou jsem se zabývala, je, zda vůbec něco jako
palestinská identita existuje, neboť ji mnozí považují za uměle vytvořený zpolitizovaný
pojem. Zastánci názoru, že palestinský národ a palestinská identita neexistují, tvrdí, že místo
o Palestince se jedná všeobecně o Araby, kteří nedisponují specifickými znaky, které by je
odlišovaly od Arabů z okolních zemí. V práci dokazuji, že palestinská identita reálně existuje,
má svůj historický vývoj, který není plně vázán na zrod sionismu, má své specifické rysy,
které ji činí unikátní v rámci arabské populace, má své příslušníky, kteří se považují za
Palestince a jsou schopni se zřetelně definovat a odlišovat od jiných národů. Tito příslušníci
sdílí řadu společných komponentů včetně společně prožitých historických milníků a pocitů
nespravedlnosti. Pociťují národní hrdost, která se mj. silně váže na jejich kulturní dědictví. Ve
své práci jsem vysvětlila jak složitým tématem palestinská identita je, analyzovala jsem vlivy,
které palestinskou identitu ovlivňují a snažila jsem se celou problematiku nahlížet v kontextu
mezinárodní politiky a historických souvislostí se vzetím v potaz i nejspornější oblasti dějin.
Poukázala jsem na komplikované momenty v palestinské identitě jako jsou soutěžící loajality,
geografická nejednotnost, různorodé politické cíle a vize budoucího vývoje. Kladla jsem
důraz na to, že palestinská identita je fenomén, při jehož studiu musíme uvážit široké
spektrum skutečností a mít hluboký vhled do geografických, demografických, historických,
mezinárodně politických a kulturních souvislostí. Přestože jsou Palestinci z větší části
uprchlický národ, představila jsem je jako národ kulturní, který má vyspělou intelektuální
elitu a významnou diasporu v zahraničí. Zabývala jsem se symbolikou palestinské identity
a identitou v dobovém kontextu. Věnovala jsem se existenciálnímu konceptu sumud, který
Palestince napříč společností spojuje. Analyzovala jsem symbolický význam např. města
Jeruzalém, obraz palestinského rolníka, palestinské matky, olivových stromů ad. Pojednala
jsem o vůdčích osobnostech palestinského národa a typech národních hrdinů. Prostor byl
vyhrazen politickým i kulturním osobnostem, které se staly symboly národního hnutí.
Samostatná kapitola byla věnována kultu mučedníků. Akcentovány byly sociální aspekty
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palestinské společnosti, charakteristika mravního vědomí, generových představ, význam
rodiny, kultura volného času, psychika lidí v reakci na krizi, zvláštní důraz byl položen na
tradované stereotypy a sdílené hodnoty, které jsem se pokusila porovnat s hodnotami ležícími
v základech evropské civilizace. Vynikl tak kontrast sociální závislosti a individuální
odpovědnosti, sociální kontroly a osobní svobody, danosti a variant možností. Přínosem
práce, která z větší části vychází z osobní dlouhodobé zkušenosti, je autentické zachycení
reality v Palestině v době bouřlivých změn politických a společenských, v době konfliktu
tradičních vzorců chování se stále silněji pronikajícími globálními vlivy. Z těžko dostupných
zdrojů a na základě vlastní činnosti v Palestině prezentuji také unikátní fotografický materiál.
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9. ABSTRACT IN ENGLISH
The central theme of my dissertation theses is Palestinian identity and Palestinian
traditional culture. The theses are based above all on the results of 13-month field research in
the West Bank. During my stay in Palestine, I documented Palestinian cultural heritage, and
collected folklore, oral history and contemporary life situations of Palestinian inhabitants.
Specifically, I was interested in the identity of the Palestinian people, in their values,
opinions, postures, life style, attitudes towards local and worldwide problems and also in the
youth culture and status of women. Main attention was paid to the basic premise questioning
whether something like Palestinian identity does exist since many consider the Palestinian
identity to be an artificially created political construct. Protagonists of the idea that the
Palestinian nation and Palestinian identity do not exist say, that instead of Palestinians, we
speak generally about Arabs who do not have specific signs which differentiate them from the
Arabs in the neighbouring countries. In my theses I proved that the Palestinian identity exists,
that it has its historical development which is not completely connected with the birth of
Zionism, it has its specific features which make the Palestinian identity unique among the
Arab population, it has members who consider themselves to be Palestinians and are able to
define exactly who they are and what makes them different from other nations. These
members share many common components including shared important historical events and
feelings of injustice. They feel national pride, like other elements, is strongly connected with
their cultural heritage. In my theses I explained how complex a theme the Palestinian identity
is. I analysed the influences which have an effect on the Palestinian identity, and I tried to
describe all the problems in the context of international politics and historical background
with regard also to the most controversial part of the Middle East history. I pointed out the
complicated moments in the Palestinian identity, such as competing loyalties, geographical
heterogeneity, different political aims and visions for the future development. I accented that
the Palestinian identity is a phenomenon which needs to be studied with respect to the broad
spectrum of facts and which also needs to have a deep insight to the geographical,
demographical, historical, international political and cultural context. Although the
Palestinians are mostly the nation of refugees, I showed them as a cultural nation which
disposes with educated intellectual elite and important dispersion abroad. I dealt with the
symbology of the Palestinian identity and with the identity in different time periods. I wrote
about the existential concept of sumud which is shared across Palestinian society. I analyzed
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the symbolic meaning for example of the city Jerusalem, the picture of a Palestinian peasant,
a Palestinian mother, olive trees etc. I wrote about the leading personalities of the Palestinian
nation and types of national heroes. Space was given to the political and cultural personalities
who became symbols of national movement. A separate chapter was related to the cult of
martyrs. The social aspects of the Palestinian society, characteristics of the ethical
consciousness, gender perception, importance of the family, the culture of leisure time, and
psyche of the people reacting on the crisis were accented. A special accent was put on
transmitted stereotypes and shared values which I tried to compare with the basic values of
European civilization. The contrast between social dependence and individual responsibility,
social control and individual freedom, givens and variations of possibilities was shown. The
contribution of my theses, which is mainly based on personal long-lasting experience, is an
authentic description of the Palestinian reality in the time of stormy political and social
changes, in a time of conflict of traditional behaviour patterns with more and more infiltrated
global influences. Also a unique photographic material is presented in the attachments of my
theses.
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A. INTERVIEWS A PŘEHLEDY
Příloha č. 1: Potraty žen v dobách první intrády. Autentický příběh palestinské ženy. 149
V době první intifády byla izraelská armáda na Západním břehu permanentně přítomná
a každodenní realitou bylo nasazení plynových bomb. Tyto plynové bomby byly velmi
nebezpečné pro těhotné ženy, neboť vdechnutí bojového plynu vyvolá potrat. V Palestině žijí
tisíce žen, které přišly o nenarozené dítě v důsledku vdechnutí plynu. Mnohé z nich dokonce
vícekrát. Já jsem hovořila s Judith, ženy z Betléma, která přišla o dítě na začátku první
intifády, v roce 1987. Judith vypráví: „V tu dobu všude vybuchovaly plynové bomby. Děti
házely kameny po autech izraelských vojáků a ti na to reagovali střílením plynu. Bombám se
říkalo „matat“ a byly vyrobeny ze železa pokrytého gumou, mohly člověka i zabít. Mnoho lidí
následkem těchto bojových plynů zemřelo, především děti a staří lidé. Izraelští vojáci se
chránili specielními maskami. Palestinci v tu dobu měli jen kameny a praky. Hlavní
betlémské náměstí, náměstí Jesliček, bylo bombardováno každý den, i o půlnoci. Odhaduji, že
okolo 90% těhotných žen v tu dobu přišlo o dítě, nebyla žádná šance, jak plynu uniknout. Já
jsem tehdy už měla dvě děti a očekávala jsem třetí. Chtěla jsem navštívit dům mého otce,
který bydlel poblíž náměstí Jesliček. Bylo nemožné zabránit proniknutí plynu do domů
v okolí hlavního náměstí. Trošku jsem se plynu nadechla již v otcově domě. Přiložila jsem si
pod nos cibuli, to pomáhalo. Všichni ti malí chlapci, kteří házeli kameny, nosili cibuli po
kapsách. Příští den jsem chtěla otce opět vidět a jela jsem jej navštívit společně s mým
manželem. Chtěli jsme zaparkovat, ale jedna bomba zasáhla přední sklo našeho automobilu.
Sklo se rozbilo a my museli vystoupit. Pocítila jsem, že se něco divného děje v mém břiše,
nebyl tam žádný pohyb. Následující den jsme jeli k lékaři, ten mi řekl, že máme týden počkat.
Ale moje dítě bylo uvnitř mne mrtvé. Byla jsem ve třetím měsíci těhotenství. Lékař nakonec
musel vyvolat umělý potrat. Strašně to bolelo a hodně jsem krvácela. Psychicky jsem se cítila
hrozně, byla jsem v depresi, v tom momentě se mi nechtělo vůbec žít. Můj manžel a celá
rodina mi velmi pomáhali překonat smutek.

Nemohla jsem přijít do jiného stavu

následujících devět let. Začala jsem ztrácet naději, že ještě někdy budu mít další dítě, které
jsem si moc přála. Lékaři mi říkali, že by se musel stát zázrak, tak jsem prosila Boha, abych
mohla otěhotnět. Ten zázrak se udál v den slavnosti sv. Františka. Zdál se mi sen, svatý
149

Interview proběhlo v červenci 2007. Zaznamenáno bylo na diktafon. Přeložila Miluše Tůmová.
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František mi v něm poslal bílého holuba. Ten holub vlétl do okna mého prvního syna a já
jsem jej vzala do svých rukou. Chtěla jsem jej dát do klece, ale holub se změnil v malého
chlapce. Ráno po probuzení jsem řekla svému muži, že cítím, že jsem těhotná. Můj manžel se
zeptal, jak to mohu vědět. Řekla jsem mu, co se mi zdálo. Rozhodli jsme se pojmenovat
našeho syna Francis (František).“ Zeptala jsem se této ženy, zda nenávidí Izraelce.
Odpověděla mi: „Ne, není pravda, že je nenávidím. Co jsem měla dělat? Nemohla jsem jít a
zabít je. Jen jsem se modlila za mír a konec intifády. Mnoho jsme vytrpěli. I sebevražední
atentátníci mají své důvody, jejich rodiče, děti, bratři byli zavražděni … ale já osobně bych
nemohla nikoho zabít, já je dokonce ani nemohu nenávidět, i když mi zabili dítě. Mívali jsme
dokonce židovské přátele a vzájemně jsme se navštěvovali. Problém není v lidech, každý chce
žít v míru, děti si zaslouží žít v normálních podmínkách a mít hezký život. Každý doufá v to
být šťastný. Problém je na politické rovině, my jako normální lidi nemůžeme dělat nic.“
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Příloha č.2: Interview on the 1.8.2007, with Mr. Sami Asad, a Muslim teacher from Artas
village. 150
Mila: What are the biggest problems which the villagers from Artas have to face?
Sami: The biggest problems we have because of the Separation Wall and the
Israelis´settlement nearby. Artas became a small prison, Israelis took and still take more of
our land. We can not move freely.
Mila: Did the Israeli offer you some money for your land or did they take it without any
compensation?
Sami: They offered some money, but we refused. We will never leave our land, betray our
country.
Mila: What is the final aim on the political level for you?
Sami: No occupation, Palestine to be under the rule of Palestinian National Authority and to
get back our land.
Mila: What do you do personally to make this aim a reality?
Sami: I try to encourage others to resist the occupation. We have to resist, to do something so
as to change the situaton. We have to show the truth to the world.
Mila: What exactly does it mean for you „to resist“?
Sami: It means at fisrt to refuse the idea of occupation at all. Not to accept the present
situation. Resistance can be either a military one or nonviolent such as demonstatrations,
marches or to communicate with the international societies.
Mila: Which borders for Palestine would you like to reach?
Sami: Those frontiers before 1967.
Mila: So, the best solution in your opinion is the two-state solution with Gaza and West Bank
under the Palestinian National Authority?
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Sami: We have to be realistic and to make compromises. We can not kill seven million Jewish
people. We would be satistied with the borders of 1967, in Gaza and in the West Bank. I don´t
want to see the Israeli occupation in my lands.
Mila: Don´t you dream about Big Palestine like that before 1948?
Sami: No one can prohibit me to dream.
Mila: You really believe, it could be possible to delete the state of Israel?
Sami: Not now but I believe in the future things can be true.
Mila: What would happen with the Israeli?
Sami: No Israelis, Jews. There would live Muslims, Jews and Christians together under the
common Palestinian rule.
Mila: How would the Moslims behave towards the Jews?
Sami: Very well.
Mila: What do you think about the military resistance?
Sami: We have not our rights, no freedom, no democracy … if you put somebody under very
strong pressure for long time, he will blow up. For myself I chose peaceful resistence with
regard to my family but I understand the motives behind the military resistace too.
Mila: Do you hate Israel?
Sami: I hate the occupation. I hate Israeli soldiers in Palestine. But I don´t hate Jews, I can
have even Jewish friends, no problem. I like for instance a Jew Naom Chomsky very much,
he´s a clever guy.
Mila: Have you had personally conflicts with the Israli army?
Sami: Yes, I was imprisoned seven times. As a whole I spent three years in a jail. The first
time, it was in 1989, I was fifteen when I threw a stone but I hit nobody. They let me in prison
for two days.
The second imprisonment happened in 1992 and it was the longest one, one and half years in
a jail. I made a bomb and it explored in my hands. (Sami lost two fingers – Mila´s remark)
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That time I shared prison with the different political leaders, such as with Mohammad Abu
Tair.
In 1994 I was captured for twenty days, in 1998 for a week, 2003 for six months and the last
time it was this year for four months.
Mila: How does the Isreali prison look like? Was it very hard time for you?
Sami: There are two kinds of prisons, either building with rooms or tents. I was in the
building. In one room we were sixteen people, Hamas and Fatah supporters are separated.
Twice a day you can go for a small walk to the yard. I took many lectures in prison, it was
very good excercise for me.
Mila: Do the Israelis hit the prisoners?
Sami: Not normally, not on daily basis. Sometimes when a new prisoner comes and they want
information from him, they hit him.
They gave us also very little to eat and often we had lack of water. But many times the
prisoners succeeded in getting their rights.
Mila: How´s possible?
Sami: For instance a hunger strike or they threatened the jailors, even with knives. The
Israelis want to have quiet situations, no strikes and problems.
Once I was also in the jail of Palestinian Authority, in Bethlehem, for five months. It was
much more worse. Thirty people in one small room, no television, bad food, no visits of the
family members.
Mila: In which way have the numerous stays in prison changed you?
Sami: Not to act too quickly, to reflect more before I do something. And I hate the occupation
more then before.
Mila: Do you regret loss of your fingers?
Sami: No. That´s part of the resistance.
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Mila: How do you see the inner political situation in Palestine. Why are Fatah and Hamas
unable to cooperate?
Sami: That´s a problem since the Oslo Agreement. It made no changes so as to become a real
country in the future. Oslo Agreement should be a temporary one but it became permanent.
Mila: What is the best solution in your opinion?
Sami: For sure the national unity goverment of all national parties.
Mila: But why it doesn´t work?
Sami: Because of the international pressure, above all of US and Israel. They push Abbas not
to lead a dialogue with Hamas.
Mila: Why do you like Hamas ideology?
Sami: I am a religious man and Hamas is an Islamic party. It is a strong party and wants to
return our rights.
Mila: What do you think of the attacts of the Islamistic fanatics in Europe?
Sami: I refuse it at all, that´s a wrong way. I don´t accept killing of civilians. Our enemy is the
Israeli army, Israeli occupation. In accordance to our religion we can kill those who attack us.
Mila: You are a teacher and encourage your pupils to resist the occupation. Do they agree
with you?
Sami: They trust me and like me.
Mila: How many pupils are in Artas and how many of them continue university studies?
Sami: About 1000 pupils, more then 50% become students at the university. Some of them go
to study abroad, mostly boys.
Mila: Why not girls?
Sami: That´s our culture.
Mila: If you would have a daughter, would you allow her to study abroad?
Sami: If her brother would be there with her yes, alone no.
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Mila: What do you think about women who are not covered?
Sami: Our religion says women should cover their body. If I see you in your dress my
emotions move. (Mila´s remark – I had a T-Shirt with long sleeves and jeans-shorts under my
knees, of course no covered hair).
Mila: Do you think that women who are not covered are easy, prostitutes?
Sami: (embarresed): No, that´s only too beautiful. If the man see no-covered woman
something push him towards her and he´s thinking of sex.
Mila: Would you like that all women on the streets are covered, even women who are not
Muslims?
Sami: There should be a public law valid for everybody.
Mila: Do the Artas women work or are they mostly home?
Sami: Some of them work. Some women work in Israel, they clean houses there, the other
work in agriculture, sell vegatables in the market or cook.
Mila: What are the jobs of men?
Sami: The majority work in the building industry, some of them are employees of the
Palestinian Authority ministries.
Mila: Is there a big unemployment at Artas?
Sami: About 50% of villagers work.
Mila: Where do they take money for living?
Sami: The wife works or they have different charity grants, for example from UN.
Mila: Is the life now more difficult then few years ago?
Sami: The land became worse. After Israelis took our land we have to cultivate still the same
plot of land and it needs also to rest. But we have not enough land to let it uncultivated and
each year we have less and less production.
Mila: How many children have most of the families?
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Sami: Seven, but for example my uncle has fifteen.
Mila: How many children would you like to have?
Sami: Ten, but my wife wants only seven. In the meantime I have three.
Mila: Is it economicaly important to have many children? Is it necessary that the children care
for their old parents?
Sami: Yes, but that´s not the main reason. We like to have a big family.
Mila: How many men at Artas have more then one wife?
Sami: There are about 300 husbands and only five of them have two wives.
Mila: Don´t you consider it to be strange?
Sami: No, if the husband can provide them the same life standard, it is all right. In Europe
many men have only one wife but then many mistresses and nobody considers it to be strange.
Mila: Can the husband marry the second woman even if his first wife doesn´t agree?
Sami: Yes, he can.
Mila: And do they live then in a one house?
Sami: No, each woman has to have her own house and the husband has to spend equal
number of nights with both of them.
Mila:
Thank you Sami.
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Příloha č. 3: Příběh, který vyprávěl palestinský chlapec Fadi Murra z Betléma. 151
„Tento příběh se odehrál v roce 2006. Můj otec, který je nyní, doufám, v nebesích, byl
v kritickém stavu v Haddasah nemocnici v Jeruzalémě. Získal jsem specielní povolení ke
vstupu do Jeruzaléma. Bylo to poprvé po 16 letech, co jsem mohl vstoupit do tohoto města,
byť žiji v Betlémě vzdáleném necelých deset kilometrů. Byl jsem úplně ztracený. Nevěděl
jsem jakým jet autobusem a když jsem čekal na zastávce spolu s Izraelci, měl jsem strach, jak
se ke mne budou chovat. Hrozně jsem se bál, že si budou myslet, že jsem sebevražedný
atentátník. Zůstal jsem stát opodál a plně jsem se zabýval myšlenkami, jak se dostanu do
nemocnice za svým otcem. Zeptal jsem se jedné izraelské ženy na cestu. Vůbec mi
neodpověděla a znervózněla, a to i přes to, že jsem k ní mluvil anglicky. Druhý, koho jsem se
zeptal, byl izraelský voják a ten se zachoval stejně, neodpověděl. Moc jsem se bál a byl jsem
zoufalý, že svého otce nenajdu a začínal jsem myslet na návrat domů. Pak mi to nedalo
a zeptal jsem se ještě jedné ženy, byla také Židovka. Byl jsem překvapený, když se se mnou
začala bavit, dala mi informace a ukázala mi, jakým autobusem mám jet. Stále si pamatuji, jak
mi poté řekla: „Přeji Ti, aby se Tvůj otec brzy uzdravil, budu se za něj modlit.“ Skutečně,
v tomto okamžiku jsem cítil, že na tomto místě na světě je stále jiskřička naděje. Nikdy
nezapomenu na tento den a nikdy nezapomenu na tuto ženu, která byla první židovská nebo
chcete-li izraelská osoba, s níž jsem ve svém životě hovořil. Co chci říct je, že každý by měl
žít s nadějí, že jednoho dne Izraelci a Palestinci budou žít společně v míru a vzájemně si
pomáhat.
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Publikováno v Hoping against hope. Stories and thoughts life in Palestine. Bethlehem 2008. Přeložila Miluše
Tůmová.
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Příloha č. 8: Statistika zabitých v rámci izraelsko-palestinského konfliktu
v letech 2000-2008 152
29.9.2000-26.12.2008

Occupied Territories
Gaza
Strip

Total

3000

1792

4792

69

Palestinians killed by Israeli civilians

4

41

45

2

Israeli civilians killed by Palestinians

39

198

237

490

Israeli security force personnel killed by Palestinians

97

148

245

90

Foreign citizens killed by Palestinians

10

7

17

37

Foreign citizens killed by Israeli security forces

4

6

10

459

135

594

Palestinians killed by Israeli security forces

Palestinians killed by Palestinians

Additional data (included in previous table)

Occupied Territories

Israel

Gaza
Strip

West
Bank

635

318

953

3

4

35

39

84

Palestinians killed during the course of a targeted killing

279

107

386

Palestinians who were the object of a targeted killing

151

82

233

Palestinians killed by Palestinians for suspected collaboration with Israel

11

109

120

1249

468

1717

Palestinian minors killed by Israeli security forces
Israeli minors killed by Palestinians

Palestinians who took part in the hostilities and were killed by Israeli
security forces

152

West
Bank

Israel

Total

61

http://www.btselem.org/english/Statistics/First_Intifada_Tables.asp
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Palestinians who did not take part in the hostilities and were killed by
Israeli security forces ( not including the objects of targeted killings).

1357

837

2194

5

Palestinians who were killed by Israeli security forces and it is not known if
they were taking part in the hostilities

394

487

881

3

Notes:
1. The data may change due to ongoing research, which produces new information about
the events .
2. The figures do not include :

















Palestinians who died after medical treatment was delayed due to
restrictions of movement .
Palestinians killed by an explosive device that they set or was on their person .
12 Palestinian citizens of Israel killed within Israel by the Israeli Police in October
2000 .
One Jewish Israeli citizen killed within Israel by a Palestinian-Israeli citizen in
October 2000 .
Two Jewish Israeli citizens and One member of the Israeli security forces, killed by a
Palestinian citizen of Israel in Nahariya in September 2001 .
Four Palestinian-citizens of Israel killed by IDF gunfire in the Territories .
One Palestinian-citizen of Israel killed by Border Police gunfire within Israel in July
2003 .
Five Palestinian citizens of Israel killed by an absconded IDF soldier on a bus in
Shfar'am, within Israel , in August 2005 and the shooting soldier, beaten to death by
Palestinian-citizens of Israel.
Seven members of the Ghaliya family (the two parents and their five children, one an
adult), who were killed in June 2006 in an explosion on the coast by Beit Lahiya, in
the northern Gaza Strip. The cause of the explosion remains unclear.
One Palestinian resident of a-Sheikh Sa'ed was killed on May 2007 during a fire
exchange between Palestinian militants and Israeli policemen at the a-Sheikh Sa'ed
checkpoint in East Jerusalem.
One Twelve-year-old Israeli child who, in August 2007 while on a family visit in the
village of Saida in Tulkarm district, was killed by undercover troops who had come to
arrest his brother and his brother's friend, who were wanted by Israel.
One Israeli citizen from Kfar Qana, who was killed in August 2007 in the Old City in
East Jerusalem after he grabbed a security guard's weapon.
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Příloha č. 9: Fakta první intifády. Palestinci zabití na okupovaných územích, včetně
Východního Jeruzaléma. 153
Year

Palestinians killed by
Israeli security forces

Of them: Minors Palestinians killed by Of them: Minors
under age 17
Israeli civilians
under age 18

Dec 9-31
1987

22

5

0

-

1988

289

48

15

2

1989

285

78

17

5

1990

125

23

9

2

1991

91

24

6

3

1992

134

23

2

0

199313.9.93

124

36

5

1

14.9.9331.12.93

30

4

8

0

1994

106

16

38

8

1995

42

4

2

1

1996

69

10

3

1

1997

18

5

2

0

1998

21

3

6

0

1999

8

0

0

0

2000 until
28.9

12

2

0

0

1,376

281

113

23

Total

Israelis killed in the Occupied Territories (including East Jerusalem)
Year

Israeli civilians killed by
Palestinians

Of them: Minors
under age 17

Israeli security forces personnel
killed by Palestinians

Dec 9-31
1987

0

0

0

1988

6

3

4

1989

3

0

6

1990

4

0

3

1991

7

0

1

1992

11

0

14

1993-13.9.93

16

0

15

14.9.93-

11

0

3

153

http://www.btselem.org/English/Inter_Palestinian_Violations/
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31.12.93
1994.

11

0

12

1995

7

0

9

1996

3

1

19

1997

4

0

0

1998

8

0

3

1999

1

0

2

2000 until
28.9

2

0

0

Total

94

4

91

Palestinians within the Green Line
Year

Palestinans killed by Israeli security
forces

Palestinians killed by Israeli
civilians

Dec 9-31 1987

0

0

1988

1

5

1989

1

2

1990

1

10

1991

5

2

1992

2

0

1993-13.9.93

7

2

14.9.9331.12.93

4

0

1994.

7

1

1995

0

1

1996

0

2

1997

0

1

1998

0

1

1999

1

-

2000 until 28.9

4

-

Total

33

27

Israelis killed within the Green Line
Year

Israeli civilians killed by
Palestinians

Of them: Minors
under age 17

Israeli security forces personnel
killed by Palestinians

Dec 9-31
1987

0

0

0

1988

2

0

0

1989

17

1

5

1990

13

0

2

1991

7

0

4

132

1992

8

1

1

1993-13.9.93

6

0

5

14.9.9331.12.93

3

0

2

1994.

47

2

4

1995

9

0

21

1996

38

7

15

1997

25

3

0

1998

1

0

0

1999

1

0

0

2000 until
28.9

0

0

0

177

14

59

Total

Notes:
1.
The first Intifadah began on 9 December, 1987.
2.
On 13 September 1993, Israel and the PLO signed the Declaration of Principles which
began the Oslo Process.
3.
The "Al-Aqsa" Intifadah began on 29 September, 2000.
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Příloha č. 10: Separační bariéra a chekpoints. 154
Kontrukce Zdi:
Length
(Km)

Percentage of barrier's
length

Completed
construction

409

56.6

Under construction

66

9.1

Construction not yet
begun

248

34.3

Total

723

100

Source: OCHA: office for the coordination of Humanitarian Affairs, May 2008.

Construction Progress in Jerusalem
Length Percentage
(Km)
of barrier's
Percentage including
length
Length
of barrier's
the
including
(Km)
length
Ma'ale
the Ma'ale
Adumim
Adumim
enclave
enclave
Completed
construction

78.5

64.3

78.5

47

Under
construction

15.6

12.7

30.6

18.3

Construction
not yet
begun

28.2

23

58.2

34.7

Total

122

100

167.3

100%

Source: OCHA: office for the coordination of Humanitarian Affairs, October 2007.

Areas surrounded by barrier

154

Amount of
area (in
dunams)

Percentage of
West Bank

Area west of the barrier
(including East
Jerusalem)

479,881

8.5

Area east of the barrier
that are completely or
partially surrounded

191,040

3.4

Total land area affected

670,921

11.9

http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/Jerusalem.asp
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Palestinian population affected by the barrier's route
Number of
Communities

Number of
Residents

Communities west of the
barrier*

17

27,520

Communities east of the
barrier that are completely
or partially surrounded**

54

247,800

East Jerusalem

21

222,500

Total

92

497,820

* Residents of these towns and villages will require permits to live in their homes, and they will be able to leave their communities only
via a gate in the barrier. The figure does not include three communities that are presently situated west of the barrier but lie east of the
barrier according to the currently approved route.
** Residents of these towns and villages will not require permits or have to pass through a gate.

Settlements
Number of
Settlements

Number of
Residents

Settlements west of
the barrier

48

187,840

Settlements east of
the barrier

69

57,330

Settlements in East
Jerusalem

12

192,918

Total

129

438,088

Data source: Israel 's Central Bureau of Statistics, The PA Central Bureau of Statistics and OCHA. All data on population updated to the
end of 2005.

Separation Barrier Gates, by Area, July 2008
Open
gates

Seasonal
gates

Closed
gates

Total

Qalqiliya

11

3

0

14

Salfit

0

3

3

6

Tulkarm

6

4

0

10

Jenin

2

9

0

11

Jerusalem

0

0

10

10

Ramallah

1

0

7

8

Hebron

0

0

7

7

Total

20

19

27

66

Area

Data Source: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).
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Příloha č. 11: Demolice domů 155
On 17 February 2005, the Minister of Defense announced a cessation of punitive house
demolitions. From October 2001 (when house demolitions as punishment began again after a
break of almost four years) to January 2005, Israel demolished 664 homes in the Occupied
Territories as punishment.
2003

Number of
Houses
Demolished

People left
homeless

January

32

496

February

24

March

Number of
Houses
Demolished

People left
homeless

January

17

65

159

February

28

132

30

252

March

18

91

April

17

139

April

21

121

May

35

194

May

8

46

June

13

120

June

12

66

July

3

19

July

16

97

August

16

142

August

6

34

September

27

127

September

15

51

October

6

43

October

11

83

November

11

34

November

14

71

December

11

80

December

11

52

Total

225

1,805

Total

177

909

Number of
Houses
Demolished

People left
homeless

Number of
Houses
Demolished

People left
homeless

January

0

0

January

2

18

February

0

0

February

1*

8

March

0

0

March

3

14

April

0

0

April

0

0

May

0

0

May

9

45

June

0

0

June

7

34

July

0

0

July

16

80

August

0

0

August

56

327

September

0

0

September

17

74

October

5

51

October

36

158

November

2

5

November

47

318

December

3

10

December

58

326

2001

155

2004

2002

http://www.btselem.org/english/Punitive_Demolitions/Statistics.asp
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Total

10

66

Total

252

1,402

In addition, the IDF partially demolished two homes (one in Dec. 2001 and one in July 2002),
and sealed three houses (in Jan. 2003). In Feb. 2002, the IDF began demolishing another
home during the arrest of a suspect, and the demolition was completed after the individual left
the house, apparently as a punitive measure.
The statistics on this page relate only to houses demolished on a punitive basis.
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