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Streszczenie 
 
 

 Dzięki przystąpieniu do Międzynarodowego Trybunału 
Karnego, Palestyńczycy uzyskali prawną możliwość 
zgłaszania wniosków o ściganie Izraelczyków, których 
oskarżają o zbrodnie wojenne.  

 
 Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność Trybunału 

nie wydaje się prawdopodobne, by był on gotów zająć się 
palestyńskimi zarzutami kierowanymi pod adresem Izra-
ela.  
 

 Obie strony konfliktu starają się wizerunkowo wykorzy-
stać akcesję do realizacji swoich własnych celów poli-
tycznych.  
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Palestyna w MTK:  
Przyczyny i konsekwencje 

akcesji 

 

1 stycznia 2015 r. Mahmud Abbas, prezydent 

Autonomii Palestyńskiej, przedłożył wniosek do 

Międzynarodowego Trybunału Karnego o przy-

jęcie Palestyny w poczet państw objętych ju-

rysdykcją tej instytucji, a dzień później przeka-

zał Sekretarzowi Generalnemu ONZ wszystkie 

wymagane w tym celu dokumenty. Zgodnie  

z przepisami prawa międzynarodowego, Pale-

styna oficjalnie przystąpi do MTK 1 kwietnia.  

O możliwości podjęcia tego typu działań mówi-

ło się już od dłuższego czasu, komentatorzy 

zwracali jednak uwagę na to, że jest to swego 

rodzaju „opcja nuklearna”, która może przy-

nieść Palestyńczykom więcej szkód niż korzy-

ści.  
 
 
 

MTK jako narzędzie nacisku 
 

Panujący od wielu lat pat w izraelsko-palestyńskich ne-

gocjacjach pokojowych nie służył władzom Autonomii 

Palestyńskiej. Ostatnia poważna rozmowa obu stron         

o możliwości zawarcia trwałego rozejmu miała miejsce 

na samym początku obecnego stulecia. Od tego czasu 

stosunki między przedstawicielami izraelskimi i pale-

styńskimi uległy pogorszeniu do tego stopnia, że za suk-

ces uznaje się obecnie już sam fakt spotkania pomiędzy 

nimi. Co prawda w 2005 r. doszło do wycofania się Izra-

elczyków ze Strefy Gazy, jednak działanie to miało cha-

rakter unilateralny, a wiele osób poddawało w wątpli-

wość, czy faktycznie miało ono na celu poprawienie 

relacji z Autonomią Palestyńską
1
. Dla władz w Tel Awi-

wie utrzymywanie swoistego „stanu zawieszenia” pozo-

staje do dziś, paradoksalnie, bardzo wygodnym rozwią-

zaniem. Większość środowisk politycznych w Izraelu, 

zwłaszcza tych o charakterze prawicowym, z jednej 

strony nie ma zamiaru dokonywać kolejnych ustępstw na 

rzecz strony palestyńskiej, z drugiej zaś nie chce całko-

wicie odżegnywać się od idei negocjacji pokojowych. 

                                                                   
1
 Zob. np. J. Rynhold, D. Waxman, Ideological Change and 

Israel`s Disengagement from Gaza, „Political Science Quarter-

ly”, Vol. 123, No. 1 (2008), s. 23-25. 

Wpływ na to mają nie tylko stałe naciski ze strony Unii 

Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, ale także 

oczekiwania własnego społeczeństwa – według sonda-

ży, za kontynuacją rozmów opowiada się obecnie ok. 

57% badanych, przeciwnego zdania jest zaś 37%.         

W ubiegłych latach odsetek zwolenników rokowań był 

jednak jeszcze wyższy
2
. 

 

Brak postępów w negocjacjach nie sprzyja natomiast 

władzom Autonomii Palestyńskiej, a zwłaszcza jej pre-

zydentowi Mahmudowi Abbasowi. Obarczanie winą za 

ten stan rzeczy wyłącznie strony izraelskiej sprawdzało 

się w przeszłości jako strategia krótkoterminowa, jednak 

w dłuższym odstępie czasu duża część Palestyńczyków 

zaczęła podważać kompetencje i zdolności swoich 

przywódców. Na ogromną frustrację ludności wpływ 

miała ponadto powszechna korupcja panująca wśród 

członków palestyńskiej administracji i struktur władzy. 

Swoje niezadowolenie wyrazili oni w wyborach w 2006 

r., udzielając poparcia Hamasowi, który wyprzedził fawo-

ryzowany Fatah. Rozłam wśród Palestyńczyków dopro-

wadził do krótkiej wojny wewnętrznej. Zakończyła się 

ona rok później, gdy Hamas przejął całkowitą kontrolę 

nad Strefą Gazy. Fatah musiał pogodzić się z faktyczną 

„utratą” tego obszaru i skoncentrował swe wysiłki na 

administrowaniu Zachodnim Brzegiem Jordanu. Tryumf 

organizacji uznawanej przez Izrael za terrorystyczną 

spotkał się z natychmiastową reakcją władz w Tel Awi-

wie. Współpracując do pewnego stopnia z Egiptem, 

podjęły one decyzję o niemal całkowitej blokadzie lądo-

wej, morskiej i powietrznej Strefy Gazy. Przeprowadziły 

także na jej obszarze szereg operacji wojskowych,            

z których kilka charakteryzowało się bardzo wysokim 

odsetkiem ofiar wśród ludności cywilnej. 

 

Oficjalne władze Autonomii coraz mocniej odczuwały 

swą polityczną niemoc i brak możliwości wywarcia ja-

kiejkolwiek faktycznej presji na Tel Awiw. Negocjacje 

pokojowe cały czas miały charakter pozorowanych spo-

tkań i zachowawczych deklaracji, a polityka Izraela wo-

bec Strefy Gazy nie ulegała zmianie. Co więcej, władze 

państwa żydowskiego nadal rozbudowywały swe osiedla 

na Zachodnim Brzegu Jordanu i we Wschodniej Jerozo-

limie. Sytuacja ekonomiczna arabskich mieszkańców 

tego pierwszego obszaru ulegała co prawda stosunko-

wej poprawie, jednak po dziś dzień pozostaje ona nie do 

pozazdroszczenia – przykładowo, jeśli chodzi o PKB per 

capita, dane za 2013 r. (tj. ok. 3800 USD) lokują Za-
                                                                   
2
 Israeli Public Opinion Polls: Regarding Peace with the Pales-

tinians, 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Cultur

e/ispopal.html (dostęp: 26.02.2015). 
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chodni Brzeg Jordanu w okolicach 140. miejsca na 

świecie
3
. 

 

Wspomniane powyżej czynniki spowodowały, że Ma-

hmud Abbas postanowił podjąć poważne, dotąd niewy-

próbowane, kroki w celu zwiększenia politycznej presji 

na Izrael. W 2011 r. prezydent Autonomii złożył wniosek 

o przyjęcia Palestyny (jako państwa) do grona członków 

ONZ. Działanie to zakończyło się jednak niepowodze-

niem, w dużej mierze ze względu na sprzeciw Stanów 

Zjednoczonych. Rok później zmienił on swą strategię – 

tym razem zaapelował do członków organizacji skupio-

nych w Zgromadzeniu Ogólnym o przyznanie Palestynie 

statusu państwa-obserwatora. Status ten Palestyna uzy-

skała ostatecznie dzięki rezolucji przyjętej 29 listopada 

2012 r.
4
. Niedługo później, Abbas postanowił o wprowa-

dzeniu nakazu używania nazwy „Państwo Palestyna”              

w oficjalnych dokumentach Autonomii. Choć zmiana 

deklarowanego statusu ziem palestyńskich odbiła się 

szerokim echem w świecie, to wydarzenie to miało cha-

rakter jedynie symboliczny – stanowiło ono co prawda 

wyraz solidarności społeczności międzynarodowej               

z narodem palestyńskim, jednak rzeczywista sytuacja 

życiowa przeciętnego Palestyńczyka nie uległa popra-

wie. Izrael już od kilku dekad jest bowiem krytykowany 

na różnego rodzaju forach za swoje poczynania i konse-

kwentnie wykazuje się ogromną odpornością na niemal 

wszystkie zewnętrzne naciski polityczne. Taka postawa 

wpisuje się w znacznym stopniu w kultywowane w pań-

stwie żydowskim postrzeganie Izraela jako „samotnej 

wyspy”, która nie może liczyć na nikogo i musi własnymi 

siłami zapewnić sobie bezpieczeństwo. Co więcej, dzia-

łania Palestyńczyków dostarczyły rządowi premiera 

Benjamina Netanjahu idealnego oręża ideologiczno-

propagandowego do walki na wewnętrznej scenie poli-

tycznej. Nieakceptowany przez Tel Awiw status Palesty-

ny jako państwa-obserwatora przy ONZ posłużył jako 

usprawiedliwienie ponownego zamrożenia rozmów po-

kojowych, co spotkało się z aprobatą większości społe-

czeństwa. Warto natomiast zaznaczyć, że choć Palesty-

na jako całość nie odniosła dzięki tym wydarzeniom 

znaczących realnych korzyści, to na pewno uzyskał je 

Mahmud Abbas i jego otoczenie. Społeczność między-

                                                                   
3
 Strefa Gazy znalazłaby się poniżej 160. miejsca. Por. World 

Economic Outlook, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02 (dostęp: 

26.02.2015), Palestine: GDP per capita, 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/e-

napcapitacurr-1994-2013.htm (dostęp: 26.02.2015). 
4
 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43640#.VO8

ExfmG_a4 (dostęp: 26.02.2015). 

narodowa uznała go bowiem za polityka skutecznego           

i konsekwentnego, przycichły też głosy krytyki wśród 

tych Palestyńczyków, którzy dotąd kontestowali umiejęt-

ności swego prezydenta. 

 

Pierwszy wniosek o objęcie terenów palestyńskich ju-

rysdykcją MTK władze Autonomii złożyły już w styczniu 

2009 r., został on jednak odrzucony ze względu na fakt, 

że Palestyna nie miała wtedy uznanego międzynarodo-

wo statusu państwa
5
. Od czasu głosowania w ZO ONZ 

w listopadzie 2012 r. sytuacja ta uległa jednak zmianie. 

Przez dłuższy czas Mahmud Abbas wstrzymywał się 

jednak ze złożeniem nowego wniosku, co związane było 

w dużym stopniu z aktywnością USA, które zmusiły Izra-

el do powrotu do stołu negocjacyjnego. Wydarzenia 

2014 r. doprowadziły jednak do ponownego pogorszenia 

relacji izraelsko-palestyńskich. Najpierw, w czerwcu 

Fatah i Hamas podpisały ze sobą porozumienie o utwo-

rzeniu rządu jednościowego. W odpowiedzi Izrael ogło-

sił, że nie będzie rozmawiał z Mahmudem Abbasem 

dopóki ten będzie wspierany przez terrorystów. Następ-

nie, w reakcji na ostrzał rakietowy z terytoriów Strefy 

Gazy, Tel Awiw przeprowadził operację militarną 

„Ochronny Brzeg”, która kosztowała życie ponad 2100 

Palestyńczyków i spotkała się z falą krytyki ze strony 

społeczności międzynarodowej oraz oskarżeniami                 

o zbrodnie wojenne, a nawet ludobójstwo. Pod koniec 

roku premier Netanjahu podjął natomiast próbę przefor-

sowania przez parlament ustawy prawnie uznającej 

Izrael za państwo żydowskie. Wszystko to doprowadziło 

tylko do wzrostu napięć między zwaśnionymi narodami. 

W ostatnich dniach grudnia Palestyńczycy za pośrednic-

twem Jordanii złożyli w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 

projekt rezolucji wzywającej obie strony do wypracowa-

nia warunków trwałego pokoju w ciągu roku oraz do 

utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego  

w ciągu trzech lat. Propozycja nie uzyskała jednak wy-

maganego poparcia przynajmniej dziewięciu członków 

organu
6
. Nawet gdyby jednak się to udało, to należy 

przypuszczać, że USA skorzystałyby w takim przypadku              

z przysługującego im prawa weta i zablokowały rezolu-

cję. Tym samym, inicjatywa palestyńska była z góry 

skazana na porażkę, co nie stanowiło zresztą dla nikogo 

zaskoczenia. Wydaje się zatem, że była to raczej „wy-

mówka” potrzebna Abbasowi do usprawiedliwienia swe-

go kolejnego kroku – złożenia wniosku o przystąpienie 

do MTK, a faktyczna decyzja w tym zakresie została 

podjęta już wcześniej. Władze Autonomii przekonują, że 
                                                                   
5
 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-17602425 

(dostęp: 26.02.2015). 
6
 http://www.un.org/press/en/2014/sc11722.doc.htm (dostęp: 

26.02.2015). 
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poprzez akcesję do Trybunału chcą zwiększyć między-

narodowy nacisk na stronę izraelską, a także pociągnąć 

do odpowiedzialności osoby dokonujące zbrodni prze-

ciwko Palestyńczykom. 

 

Izraelczycy przed Trybunałem? 
 

Decyzja Mahmuda Abbasa o uznaniu jurysdykcji MTK 

spotkała się z natychmiastowym potępieniem ze strony 

władz Izraela oraz  Stanów Zjednoczonych. Według 

premiera Netanjahu, Palestyna nie jest państwem,           

a w związku z tym nie ma prawa stać się członkiem tego 

organu. Z prawnomiędzynarodowego punktu widzenia 

jest to niewątpliwie twierdzenie nieuzasadnione. Statut 

Rzymski, regulujący działalność Trybunału, wskazuje, że 

stroną dokumentu może być tylko państwo, nie wskazuje 

jednak przesłanek negatywnych bądź pozytywnych 

uznania za takowe. Najbardziej wskazanym „testem” 

państwowości wydaje się być zatem zbadanie, czy dany 

podmiot jest uznawany za państwo przez ONZ
7
. Tym 

samym, wspomniana decyzja ZO o przyznaniu Palesty-

nie statusu państwa-obserwatora z listopada 2012 r. ma 

charakter kluczowy. Pytaniem pozostaje jednak, czy 

MTK, tak jak chcieliby tego Palestyńczycy, jest w stanie 

skutecznie ścigać obywateli izraelskich. 

 

Trybunał może prowadzić sprawy tylko przeciw osobom 

fizycznym i tylko w przypadku popełnienia przez nie 

któregoś z czterech rodzajów zbrodni: ludobójstwa, 

zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i agre-

sji
8
. O ile kontrowersyjne działania Izraela (zwłaszcza 

blokada Strefy Gazy, operacje wojskowe, a także rozbu-

dowa osiedli żydowskich na palestyńskich terytoriach 

okupowanych) nie wydają się wyczerpywać statutowych 

definicji dwóch pierwszych czynów, o tyle nadzieje Pale-

styńczyków może budzić sposób ujęcia zbrodni wojen-

nych. Traktat (art. 8) uznaje bowiem za takowe m.in.   

 

1) co do zarzutów, które mogłyby być sformułowane              

w związku z izraelskimi operacjami wojskowymi: 

 

a) zamierzone przeprowadzanie ataku ze świadomo-

ścią, iż atak ten spowoduje przypadkową utratę życia 

lub zranienie osób cywilnych lub szkodę w obiektach 

cywilnych, lub rozległą, długotrwałą i poważną szko-

                                                                   
7
 Choć MTK jest niezależny od ONZ, to między obu instytu-

cjami istnieją ważne powiązania, co tym mocniej uzasadnia 

odwołanie się do praktyki Narodów Zjednoczonych w tym 

zakresie. 
8
 Ze względu na wątpliwości co do definicji zbrodni agresji, 

jurysdykcja Trybunału w tej dziedzinie jest w praktyce zawie-

szona. 

dę w środowisku naturalnym, które byłyby wyraźnie 

nadmierne w stosunku do konkretnej, bezpośredniej  

i całkowitej spodziewanej korzyści wojskowej; 

 

b) atakowanie lub bombardowanie, przy użyciu ja-

kichkolwiek środków, bezbronnych miast, wsi, domów 

mieszkalnych i budowli niebędących celami wojsko-

wymi; 

2) co do zarzutów, które mogłyby być sformułowane      

w związku z rozbudową żydowskich osiedli oraz wysie-

dleniami Palestyńczyków: 

 

a) przesiedlanie, bezpośrednio lub pośrednio, przez 

mocarstwo okupujące części własnej ludności cywil-

nej na terytorium okupowane lub deportacja albo 

przesiedlanie całości lub części ludności cywilnej za-

mieszkałej na terytorium okupowanym w ramach tego 

terytorium lub poza nie; 

 

b)  niszczenie lub zagarnianie własności nieprzyjacie-

la, z wyjątkiem przypadków, gdy takiego zniszczenia 

lub zagarnięcia wymaga konieczność wojenna; 

 

3) co do zarzutów, które mogłyby być sformułowane       

w związku z izraelską blokadą Strefy Gazy: 

 

a) zamierzone głodzenie osób cywilnych jako metoda 

prowadzenia działań wojennych poprzez pozbawianie 

tych osób środków niezbędnych do życia, w tym 

umyślne pozbawianie racji żywnościowych przewi-

dzianych w Konwencjach Genewskich. 

 

Należy zauważyć, że Izrael, podobnie jak Stany Zjedno-

czone oraz wiele innych państw, którym często zarzuca 

się łamanie praw człowieka, nie jest stroną Statutu 

Rzymskiego. Nie oznacza to jednak, że jego obywatele 

nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Traktat 

zakłada bowiem, że MTK wykonuje swoją jurysdykcję, 

gdy dana zbrodnia została popełniona zarówno przez 

obywatela państwa-strony
9
, jak i na terytorium tegoż. 

                                                                   
9
 Przepis ten rodzi inny ciekawy problem prawny i polityczny, 

a mianowicie kwestię możliwości ścigania przez MTK Pale-

styńczyków odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko Izra-

elowi. Władze w Tel Awiwie podnoszą głośno, że to człon-

kowie Hamasu, a nie obywatele państwa żydowskiego, po-

winni odpowiadać przed Trybunałem za swoje czyny. Choć 

dopiero praktyka pokaże na ile uzasadnione są te twierdzenia, 

to w sensie teoretycznym, nic nie stoi na przeszkodzie, by 

Prokurator MTK faktycznie przyjrzała się działalności pale-

styńskich ekstremistów. Co więcej, część komentatorów suge-

ruje, że Izrael może nawet próbować wszczynać postępowania 

przed Trybunałem przeciwko takim osobom za pomocą po-

średników oraz organizacji pozarządowych. Tym samym, 
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Tym samym, Trybunał może w praktyce ścigać także 

Izraelczyków, o ile dopuścili się oni czynów na obszarze 

Palestyny. Prowadzenie postępowań uzależnione jest 

jednak od kilku warunków. Po pierwsze, MTK funkcjonu-

je zgodnie z zasadą komplementarności, co oznacza, że 

zaczyna on działać dopiero w sytuacji, kiedy uzna, że 

sądy i organy sprawiedliwości danego państwa nie chcą 

lub też nie są w stanie pociągnąć do odpowiedzialności 

osoby, której zarzuca się zbrodnię. W Izraelu natomiast 

istotnie dochodzi czasem do procesów, w których woj-

skowi oskarżani są o nadużywanie siły, co w skuteczny 

sposób może wyłączać jurysdykcję Trybunału. Po dru-

gie, zbrodnia musi być popełniona po wejściu w życie 

Statutu Rzymskiego w stosunku do danego państwa. 

Art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 3 zezwalają jednak na 

wyjątek – państwo nie będące stroną może złożyć od-

powiednią deklarację dotyczącą określonej zbrodni, wte-

dy też jurysdykcja Trybunału może „rozciągnąć się” na 

sytuacje przeszłe. Z tej furtki prawnej skorzystali także 

Palestyńczycy – przystępując do MTK wnioskowali oni, 

by organ objął swoją mocą czyny popełnione na teryto-

riach okupowanych po 13 czerwca 2014 r. Tym samym, 

możliwe stało się ewentualne pociągnięcie do odpowie-

dzialności polityków oraz członków armii izraelskiej za 

operację „Ochronny Brzeg”. Po trzecie, sprawa musi 

zostać przedstawiona Prokuratorowi MTK przez RB 

ONZ, państwo-stronę lub też być wszczęta przez same-

go Prokuratora na podstawie informacji pochodzących z 

innych źródeł. W połowie stycznia 2015 r. pełniąca tę 

funkcję Fatou Bensouda postanowiła o rozpoczęciu 

wstępnego zbadania sytuacji w Palestynie, choć warto 

podkreślić, że jest to jedynie element utartego zwyczaju  

i procedura ta wcale nie musi zakończyć się wszczęciem 

postępowania przeciw jakiejkolwiek osobie. Niemniej, 

decyzja Prokurator spotkała się z ostrą krytyką władz 

Izraela, które zapowiedziały, iż nie zamierzają współpra-

cować z Trybunałem, a także że będą naciskać na pań-

stwa-strony Statutu Rzymskiego, by te zaprzestały fi-

nansowania organu
10

. 

 

Choć przepisy prawa zdają się przemawiać na korzyść 

żądań Palestyńczyków, to możliwość skutecznego po-

ciągnięcia Izraelczyków do odpowiedzialności przed 

MTK wydaje się być wykluczona. W ciągu niemal trzy-

nastu lat swojej działalności Trybunał wykazał się raczej 

nieskutecznością w ściganiu zbrodni – w okresie tym 

otwarto jedynie dziewięć postępowań i skazano dwie 

osoby. Co więcej, wszystkie postępowania dotyczyły 
                                                                                                                    

zgoda na związanie się jurysdykcją MTK może okazać się dla 

części Palestyńczyków bronią obosieczną. 
10

 http://www.hrw.org/news/2015/01/29/palestine-icc-

prosecutor-opens-initial-inquiry (dostęp: 26.02.2015). 

tylko i wyłącznie zbrodni popełnionych w państwach 

afrykańskich, co doprowadziło do sformułowania zarzu-

tów, jakoby MTK stanowił  narzędzie „zachodniego im-

perializmu”. Nie ma wątpliwości, że Prokurator Trybuna-

łu poddawany jest naciskom politycznym z wielu stron,  

w także (a może zwłaszcza) ze strony państw, które nie 

przyjęły Statutu Rzymskiego. Spór izraelsko-palestyński 

jest natomiast jednym z najsłynniejszych i budzących 

najbardziej skrajne emocje konfliktów świata. Zaanga-

żowanie się przez Trybunał w jego przebieg mogłoby 

mieć dla tego organu bardzo nieprzyjemne konsekwen-

cje polityczne, zważywszy zwłaszcza na negatywne 

stanowisko USA co do wspomnianej już decyzji                      

o wstępnym zbadaniu sytuacji w Palestynie. Podnoszo-

ny przez niektórych argument, iż kwestia dochodzenia 

odpowiedzialności wobec obywateli Izraela mogłaby być 

dla MTK szansą na „odzyskanie twarzy i znaczenia” 

wydaje się być totalnie oderwany od rzeczywistości. 

Niemal pewne jest to, że członkowie organu nie będą 

chcieli podjąć ryzyka, które wiąże się z podjęciem takie-

go postępowania. Niewykluczone jednak, że w celu 

uniknięcia oskarżeń o brak determinacji i woli politycz-

nej, Trybunał będzie starał się jak najbardziej przedłużać 

badanie wstępne – Statut Rzymski nie przewiduje w tym 

względzie żadnych ograniczeń czasowych. 

 

Nawet jednak w przypadku hipotetycznego wszczęcia 

postępowania przeciw obywatelom Izraela, MTK nie 

posiada skutecznych środków sprowadzenia ich do Ha-

gi. Trybunał może co prawda wydać nakaz ich areszto-

wania, jednak efektywność tej metody w odniesieniu do 

Izraelczyków jest bardzo wątpliwa – w najgorszym razie 

będą oni musieli unikać podróżowania do państw, które 

uznają jurysdykcję MTK, co samo w sobie jest może 

problemem nieco uciążliwym, ale też niezbyt dotkliwym, 

jeśli wziąć pod uwagę całokształt okoliczności.  

 

Jak wskazują powyższe rozważania, nie należy spo-

dziewać się, by Izraelczycy musieli obawiać się bycia 

pociągniętymi do odpowiedzialności przed Trybunałem. 

 

Skutki polityczne  

 

Choć Palestyńczykom prawdopodobnie nie uda się do-

prowadzić do postawienia przed MTK żadnego Izrael-

czyka, to wydaje się, że poprzez przystąpienie Palestyny 

do Trybunału przywódcy Autonomii mieli zamiar osią-

gnąć trzy cele polityczne. Po pierwsze, sam fakt przyj-

rzenia się przez Prokurator MTK sytuacji na terytoriach 

okupowanych odbił się w świecie dość szerokim echem  

i postawił Izrael w niewygodnej, z punktu widzenia wize-
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runku państwa, sytuacji. Oto bowiem państwo, którego 

podłoże historyczne stanowi Holokaust i masowe zbrod-

nie popełniane na Żydach, samo znalazło się w obliczu 

konieczności tłumaczenia się z zarzutów o popełnianie 

zbrodni wojennych na innym narodzie. Nawet jeśli bada-

nie wstępne, co zostało już podkreślone, nie zakończy 

się przejściem do trybu postępowania, to informacja           

o tym, że międzynarodowy trybunał przygląda się spra-

wie może dotrzeć do przeciętnego (i niezorientowanego 

w tym zagadnieniu) odbiorcy i umożliwić mu wyrobienie 

opinii nieprzychylnej Izraelowi. Po drugie, decyzja Abba-

sa o związaniu Palestyny jurysdykcją Trybunału stanowi 

swoistą manifestację rzekomej palestyńskiej państwo-

wości, jest bowiem wykonaniem „atrybutu” przynależne-

go tylko państwu. Ma to w wiadomy sposób podkreślić 

słuszność palestyńskich dążeń, a także stopień dojrza-

łości struktur administracyjnych Autonomii, co z kolei 

może być traktowane jako niebezpośrednia odpowiedź 

na zarzuty o powszechnej korupcji w nich panujących 

oraz o ich nieefektywności. Po trzecie wreszcie, działa-

nie to, podobnie jak wcześniejszy wniosek o przyznanie 

Palestynie statusu państwa-obserwatora przy ONZ, ma 

na celu poprawę wizerunku i umocnienie pozycji samego 

Abbasa oraz jego współpracowników wśród Palestyń-

czyków. Ma ono wykazać, że prezydent Autonomii jest 

przywódcą sprawnym i niebojącym się podjąć radykal-

nych działań, o ile tylko służą one jego narodowi. 

 

Odpowiedź Izraela na przystąpienie Palestyny do MTK 

była łatwa do przewidzenia. Oprócz wykpienia podno-

szonych zarzutów oraz podważenia kompetencji same-

go Trybunału, władze w Tel Awiwie skorzystały ze środ-

ków odwetowych, wstrzymując w styczniu przekazywa-

nie Autonomii sum pochodzących z podatków od impor-

tu, które zbierają w jej imieniu – mowa tu o ok. 127 mln 

USD miesięcznie, stanowiących 2/3 budżetu znajdują-

cego się w dyspozycji Mahmuda Abbasa
11

. Ruch ten 

został skrytykowany zarówno przez USA, jak i UE
12

. Co 

więcej, rząd Benjamina Netanjahu podkreślił, że rozpa-

truje możliwość wprowadzenia dodatkowych sankcji, w 

tym domagania się od Stanów Zjednoczonych, by te 

zaprzestały dofinansowania Autonomii Palestyńskiej.         

Z perspektywy izraelskiej, grożenie Mahmudowi Abba-

sowi bankructwem jest krokiem o tyleż uzasadnionym, 

co niebezpiecznym. Choć decydenci w Tel Awiwie mogą 

być nastawieni krytycznie do struktur Autonomii, to są 

                                                                   
11

 http://www.economist.com/news/middle-east-and-

africa/21638151-will-joining-international-criminal-court-

further-palestines-cause-see-you (dostęp: 26.02.2015). 
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 http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Jan-

06/283224-eu-criticizes-israel-on-palestinian-tax-freeze.ashx 

(dostęp: 26.02.2015). 

jednocześnie świadomi, że regulują one życie Palestyń-

czyków zamieszkałych na terytoriach okupowanych        

i przeciwdziałają potencjalnemu wybuchowi szerszych 

niepokojów społecznych. Z tego powodu, bardzo wątpli-

we jest, by Izrael zamierzał w dłuższej perspektywie 

czasowej utrzymać sankcje bądź też je poszerzać. 

Wskazuje na to fakt, że już w przeszłości władze w Tel 

Awiwie decydowały się na podobne rozwiązania, a po 

jakimś czasie zezwalały na to, by sytuacja wróciła do 

normy.  

 

Do kolejnego wzrostu napięć może jednak dojść w przy-

padku rozpoczęcia składania przez Palestyńczyków 

wniosków do MTK o podjęcie kolejnych spraw, np.         

w związku z dalszą rozbudową izraelskich osiedli na 

terytoriach okupowanych. Choć jak zostało to już kilku-

krotnie wspomniane, Izraelczycy nie muszą raczej oba-

wiać się Trybunału, to takie zachowanie będzie stanowi-

ło dla władz w Tel Awiwie idealną wymówkę do odwetu. 

Należy bowiem pamiętać o zagadnieniu kluczowym,            

a mianowicie o tym, w jaki sposób problem stosunków              

z Palestyńczykami wykorzystywany jest przez poszcze-

gólne izraelskie partie na wewnętrznej scenie politycz-

nej, zwłaszcza w okresie panującej obecnie kampanii 

wyborczej. Zdominowany przez siły prawicowe odcho-

dzący rząd Benjamina Netanjahu znany jest z przywią-

zania do kwestii takich jak bezpieczeństwo, siła, porzą-

dek czy syjonizm. Z tego punktu widzenia, przystąpienie 

Palestyny do MTK stanowi dla polityków niechętnych 

Palestyńczykom idealny oręż polityczny. Po pierwsze, 

pozwala na dalsze kreowanie wizji rzeczywistości,               

w której Izrael jest „samotną wyspą”, otoczoną przez 

wrogów (nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale też, biorąc 

pod uwagę teoretyczny uniwersalizm MTK, na całym 

świecie) i zakładającą, że wszyscy Palestyńczycy dążą 

tylko i wyłącznie do zniszczenia państwa żydowskiego. 

Po drugie, poprzez danie okazji do zastosowania wspo-

mnianych środków odwetowych umożliwia ono władzom 

izraelskim pokazanie, jak bardzo są one zdeterminowa-

ne, by bronić swoich obywateli, a także jak skuteczne są 

one w swoich działaniach.  

 

Tym samym, choć przystąpienie przez Palestynę do 

MTK zostało odebrane w świecie jako bardzo ważne 

wydarzenie, to bezpośrednie i wymierne jego efekty 

będą raczej ograniczone. Ważny jest jednak jego wize-

runkowy charakter – obie strony konfliktu starają się 

wykorzystywać akcesję do realizacji własnych, niekiedy 

bardzo partykularnych, a wręcz partyjnych czy osobi-

stych, celów politycznych. To natomiast na pewno nie 

sprzyja nadziejom na powrót do stołu negocjacyjnego.      

  



 
 

//////////// 8 //////////////////////////////////////////////// Palestyna w MTK: Przyczyny i konsekwencje akcesji///////////////////////////////////////////////////////// 

Global.Lab jest niezależnym 
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praw i godności każdego człowieka, różnorod-
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