Przeszłość i przyszłość
Bliskiego Wschodu

1. Strategiczne znaczenie regionu bliskowschodniego
1. Region w historii XIX i XX w. Źródło a. (Atlas historii świata, t. II, Warszawa 2000, s. 104).

Pytanie 1.: Na podstawie mapy i wiedzy pozaźródłowej udowodnij tezę, iż region Bliskiego Wschodu był
najbardziej newralgicznym miejscem w rywalizacji strategicznej na świecie w XIX i XX w.

2. Granice Bliskiego i Środkowego
Wschodu. Źródło b. (Georges Corm,
Bliski Wschód w ogniu. Oblicza
konfliktu 1956-2003, Warszawa
2003.
Pytanie 2.: Wyjaśnij, jaka zdaniem
tego autora relacja zachodzi między
pojęciem „Bliskiego Wschodu” (w
ścisłym sensie) i „Środkowego
Wschodu”.
Pytanie 3. (wiedza pozaźródłowa):
Czy przedstawione pojęcie
„Środkowy Wschód” jest tożsame
terytorialnie z zasięgiem krajów
islamu?

3. Orientalizm. Źródło c. (E. Said, Orientalizm,
Warszawa 2005). Balfour i Cromer to wysokiej rangi
administratorzy w koloniach brytyjskich w XIX i XX w.
=====

Pytanie 4.: Wyjaśnij, w jaki sposób zdaniem Edwarda
Saida powstała wiedza o Oriencie (czyli orientalizm).
Jaki udział we współczesnych przekonaniach o
Wschodzie mieli Europejczycy, jaki zaś jego
mieszkańcy ?

==========

4. Zasięg świata islamu Źródło d.
(http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Islam_by_country.png&filetimestamp=20101213162
108). Na mapie kolorem zielonym oznaczono kraje, w których przeważają sunnici, wiśniowym szyici,
a niebieskim charydżyci.

Pytanie 5. (wiedza pozaźródłowa): Wyjaśnij, w jakich okolicznościach historycznych doszło do tego, iż
pewną (choć mniejszościową) liczbę wyznawców tej religii mają dziś nie tylko kraje należące do
dawnego imperium arabskiego (VII – IX w.), ale także: 1. Bałkany, 2. Europa Zachodnia, 3. Afryka
Wschodnia.

5. Surowcowe znaczenie Bliskiego Wschodu. Źródło e.

Pytanie 6.: Wymień trzy części świata, wyszczególnione
w tabeli, które należą do cywilizacji zachodniej. Jaka jest proporcja w dysponowaniu zasobami ropy i
gazu między nimi łącznie a Bliskim Wschodem?

2. Konflikt izraelskopalestyński
1. Wzgórze Świątynne w Jerozolimie. Źródło f.
(Konstanty Gebert, Miejsce pod słońcem. Wojny
Izraela, Warszawa 2008, s. 398).
Pytanie 7.: Zdjęcie obejmuje obiekty sakralne o
zasadniczym znaczeniu dla dwu religii o zasięgu
światowym. Wymień nazwę obiektu,
zlokalizowanego w Jerozolimie w bliskim
sąsiedztwie, o takim znaczeniu dla trzeciej z
wielkich religii, które narodziły się na Bliskim
Wschodzie.
Pytanie 8.: Do jakich wydarzeń i postaci w księgach
świętych religii oraz w historii wyznawców
judaizmu i islamu odnoszą się dwa obiekty
przedstawione na zdjęciu?

2. Mapa Palestyny i ludność Izraela 1947-1967.
Mapa Bliskiego Wschodu po 1967. Źródło h. (W. RoszŹródło g. (Atlas historii świata, t. II, W. 2000, s. 260). kowski, A. Radziwiłł, Historia 1956-1997, W. 2001,
s. 22).

Pytanie 9. : Spośród czterech terytoriów na mapie (po
prawej) okupowanych w 1967 r. do dziś administracja
izraelska opuściła całkowicie dwa (w 1979 i 2004), jednego
nie ustąpiła, a nad jednym sprawuje władzę podzieloną od
1994 r. z innym podmiotem politycznym. Wymień je.

3. Tendencje demograficzne na obszarze historycznej Palestyny. Źródło i. (12.05.2010)
(http://swiat.newsweek.pl/zrownuje-sie-liczba-arabow-i-zydow-na-bliskim-wschodzie,58312,1,1.html)

Już za pięć lat zrówna się liczba Arabów i Żydów w Izraelu i na terytoriach palestyńskich. Do końca 2015
r. na terenie historycznej Palestyny będzie 6,2 mln Arabów i tyle samo Żydów.
Obecnie na terytoriach palestyńskich mieszka 4 mln ludzi - 2,5 mln na Zachodnim Brzegu Jordanu i 1,5
mln w Strefie Gazy. Przyrost naturalny na ziemiach palestyńskich wyniósł w 2007 roku 4,6 procent.
Zgodnie z danymi przedstawianymi przez izraelski Urząd Statystyczny, kraj ten zamieszkuje 7,6 mln
ludzi, w tym 5,7 mln Żydów (75,5 proc.) oraz 1,5 mln Arabów (20,4 proc.). Średni współczynnik
dzietności w Izraelu waha się między 2,96 - 2,88 dla ludności żydowskiej, a dla ludności arabskiej wynosi
3,84. Według źródeł palestyńskich liczba Palestyńczyków wzrosła ośmiokrotnie od czasu powstania
państwa izraelskiego w 1948 roku. Palestyńskie Centralne Biuro Statystyczne opublikowało te dane z
okazji 62. rocznicy palestyńskiej ucieczki i wypędzenia podczas pierwszej wojny bliskowschodniej. 15
maja Palestyńczycy obchodzą dzień Nakby ("nakba" - po arabsku "katastrofa").
Z raportu wynika, że w 1948 roku liczba Palestyńczyków wynosiła 1,4 miliona. Z tego ponad połowa
została wysiedlona na Zachodni Brzeg Jordanu, do Strefy Gazy i do państw trzecich. Obecnie liczbę
Palestyńczyków na całym świecie szacuje się na około 10,9 miliona.
W Izraelu zwolennicy "rozwiązania dwupaństwowego" (tzn. państwa palestyńskiego obok państwa
żydowskiego) wskazują na te tendencje demograficzne i ostrzegają, że liczba ludności arabskiej w
regionie może przewyższyć liczbę ludności żydowskiej. Jedyną szansę na utrzymanie Izraela jako
żydowskiego i demokratycznego państwa upatrują w podziale historycznej Palestyny.
Pytanie 10.: Wykorzystując dane zawarte w źródłach g. i i., porównaj tendencje demograficzne
odnośnie do Żydów i Palestyńczyków na obszarze historycznej Palestyny w latach 40.-60. oraz od lat
70. do chwili obecnej. Wymień dwie przyczyny tego, iż udział Żydów w liczbie ludności historycznej
Palestyny w drugim z wymienionych okresów systematycznie maleje.

4. Główne postacie bliskowschodniego procesu
pokojowego od 1993 r. Źródło j.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Bill_
Clinton,_Yitzhak_Rabin,_Yasser_Arafat_at_the_White
_House_1993-09-13.jpg&filetimestamp=20101104190824

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Clinton_Netanyahu_Abb
as_Mitchell_2_Sep_2010.jpg

Pytanie 11.: Wskaż na zdjęciach: trzech laureatów
Pokojowej Nagrody Nobla z 1994 r., jednego laureata
z 2009 r. , obecnego premiera Izraela, obecnego
przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej, obecną
sekretarz stanu USA.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Barack_Obama_welc
omes_Shimon_Peres_in_the_Oval_Office.jpg&filetimestamp=2009
0505215657

5. Bezpieczeństwo Izraela. Źródła k. i l. (K. Gebert,
Miejsce pod słońcem. Wojny Izraela, Warszawa 2008, s.
430, 450).

Pytanie 12. : Na podstawie danych z mapy oceń
trafność zarzutu Palestyńczyków, iż budując mur
Izrael dąży do zachowania efektów swej polityki
kolonizacyjnej, prowadzonej od 1967 r.

Pytanie 13. : Wymień nazwy dwu organizacji
arabsko-islamskich, które rażą pociskami terytorium
Izraela przy granicy z Libanem i Strefą Gazy.

3. Amerykańska „wojna z terroryzmem” – dyskusja o
motywach
1. Stanowisko oficjalne. Źródło ł. Orędzie George`a W. Busha z 29.01.2002 r.
(tłum. http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9B_z%C5%82a)
Naszym kolejnym zadaniem powinno być powstrzymanie reżimów sponsorujących terroryzm przed
zagrażaniem Ameryce lub naszym przyjaciołom i sojusznikom bronią masowego rażenia. Niektóre z tych
reżimów od 11 września są całkiem spokojne. Jednak my znamy ich prawdziwą naturę. Korea Północna jest
reżimem zbrojącym się w rakiety i broń masowego zniszczenia, a jednocześnie głodzącym własnych
obywateli.
Iran agresywnie rozwija te rodzaje broni i eksportuje terroryzm, w czasie gdy grupa nielegalnie
trzymających władzę represjonuje naród irański marzący o wolności.
Irak kontynuuje afiszowanie się ze swoją wrogością wobec Ameryki oraz wspiera terroryzm. Rząd iracki
prowadzi zaawansowane prace nad rozwojem wąglika, gazu paraliżującego oraz broni atomowej od
ponad dekady. Jest to rząd, który niedawno użył trujących gazów w celu wymordowania tysięcy obywateli
własnego państwa – pozostawiając ciała matek obejmujących ich martwe dzieci. Jest to reżim, który
najpierw zgadza się na międzynarodowe inspekcje, a następnie wyrzuca inspektorów. Jest to reżim, który
ma coś do ukrycia przed cywilizowanym światem.
Państwa takie jak te, oraz ich sprzymierzeńcy-terroryści, tworzą oś zła, zbroją się by zagrozić pokojowi na
świecie. Poprzez dążenie do zdobycia broni masowego rażenia, rządy te stanowią poważne i rosnące
zagrożenie. Mogą one zaopatrywać w tę broń terrorystów, dając im środki do realizowania swej
nienawiści. Mogą oni zaatakować naszych sojuszników lub próbować szantażować Stany Zjednoczone. W
każdym z tych przypadków cena obojętności może okazać się katastrofalną.
Pytanie 14.: Które z trzech państw wymienionych przez prezydenta rzeczywiście weszło następnie w
posiadanie broni atomowej?

2. Stanowiska zwolenników polityki prezydenta G.W. Busha
Źródło m. Izrael zaatakuje Iran. Rozmowa z Natanem
Źródło n. Norman Podhoretz, Zbombardujmy
Szaranskim, dawnym sowieckim dysydentem, izraelskim Iran. Esej znanego amerykańskiego konserministrem 2003-05 („Europa. Tygodnik idei”, 2007).
watysty („Europa. Tygodnik idei”, 2007).

================(…)

Pytanie 15. (źródło po lewej): Wymień dwa regiony świata, w których prezydent Bush prowadził (według
własnego przekonania) politykę wspierania inicjatyw wolnościowych. Pytanie 16. (źródło po prawej):
Wymień dwa powody, dla których zdaniem autora Bush powinien użyć siły wojskowej wobec Iranu.

3. Stanowiska przeciwników polityki prezydenta G.W. Busha.
Źródło o. Plakat filmu Moore`a, który w 2004 otrzymał Źródło p. Rozmowa z Noamem
Złotą Palmę w Cannes
Chomsky`m, językoznawcą, intelektualistą
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fahrenheit_911_).poster.jpg )
ameryk. lewicy („Europa. Tydodnik idei”, 2007).

Pytanie 17. (źródła o. i p.): Odnośnie do przyczyn wojny
USA z Irakiem Moore i Chomsky wskazywali m. in. na rolę
mediów w wywołaniu atmosfery strachu. Na jakie
ekonomiczne motywy ataku USA na Irak wskazywał
ponadto Moore?

4. Obecny stosunek Amerykanów do „wojny z terroryzmem”. Źródło r. 07.10.2011
Po 10 latach wojny w Afganistanie NATO dalekie od zwycięstwa
(http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10430849,Po_10_latach_wojny_w_Afganistanie_NATO_dalekie_od.html)

W piątek mija dekada od rozpoczęcia misji w Afganistanie; to najdłuższy okres prowadzenia nieprzerwanej
wojny w historii USA. (…)
Atak, który nastąpił 7 października 2001 roku, 26 dni po terrorystycznych atakach na World Trade Center,
miał być początkiem słusznej wojny. Decyzja o inwazji przysporzyła natychmiast popularności
prezydentowi USA George'owi W. Bushowi. Jego następca Barack Obama nazwał ją na początku swej
prezydentury "wojną konieczną". Dziesięć lat później amerykańska opinia publiczna jest w większości
przeciwna tej operacji, a tylko 34 proc. weteranów w USA uważa, że warto było walczyć w Afganistanie i
Iraku. (…) Choć po zabiciu Osamy bin Ladena 58 procent Amerykanów w sondażu Instytutu Gallupa
wyraziło opinię, że inwazja Afganistanu była potrzebna, najnowszy sondaż Pew Research Center (w środę)
wykazuje, że wojna jest niepopularna nawet wśród żołnierzy, choć 96 proc. z nich czuję dumę ze swej
służby.
Zdaniem krytyków "wojna z terroryzmem", czyli wojny w Iraku i Afganistanie, decydująco przyczyniły się do
pogłębienia deficytu budżetowego, a w efekcie zadłużenia kraju. (…)
"Wojna z terroryzmem" dotąd kosztowała Amerykę 3,7 bln dol, według obliczeń Brown University.
Natomiast według wyliczeń Pentagonu, które ograniczają się do kosztów bezpośrednich wojny, jak
utrzymanie wojsk, koszt broni, sprzętu, itd., było to w sumie około biliona dolarów, czyli średnio prawie 10
mld dol. miesięcznie.
Pytanie 18.: Wymień dwie przyczyny tego, iż amerykańska opinia publiczna jest obecnie skłonna do
szybkiego zakończenia interwencji USA w Afganistanie.
Pytanie 19. (wiedza pozaźródłowa): Jaką część obecnego amerykańskiego długu publicznego stanowi
wymieniona kwota 3,7 bln dolarów.

5. Ameryka a problem surowcowy w XXI w. Źródło s. 09.01.2012
(http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10931078,Ameryka_bedzie_naftowa_potega.html)

Ameryka będzie naftową potęgą
To będzie wstrząs energetyki świata. USA zastąpią ropę z importu surowcem z własnych łupków, tak jak
wcześniej zrobili to z gazem.
Taką prognozę przedstawił CitiGroup Global Markets, dom maklerski amerykańskiego giganta bankowego
CitiGroup. Jego zdaniem już w 2020 r. USA zmniejszą import ropy naftowej o 60 proc. Stanie się to dzięki
zwiększeniu wydobycia z własnych złóż. Byłby to wstrząs dla szejków z Bliskiego Wschodu oraz bonzów
naftowych w Ameryce Łacińskiej i Rosji - dziś USA są największym importerem ropy na świecie. Co roku
kupują za granicą 450 mln ton ropy (niemal 20 razy więcej niż Polska).
Stany Zjednoczone są na drodze do niezależności energetycznej - uważają analitycy CitiGroup.
Do takiego przewrotu doprowadzi eksploatacja przez amerykańskie koncerny złóż uwięzionych w skałach
znanych jako łupki bitumiczne. Stany Zjednoczone mają w nich co najmniej pięć-sześć razy więcej ropy niż
Arabia Saudyjska - największa obecnie potęga naftowa świata. Amerykańscy nafciarze od lat próbowali się
do nich dobrać. Sukcesy przyszły dopiero teraz, gdy do eksploatacji ropy z łupków zostały zaadaptowane
innowacyjne metody, jakie wcześniej opracowali amerykańscy gazownicy do wydobycia gazu ze skał
łupkowych.
Pytanie 20.: Perspektywa uniezależnienia Zachodu od bliskowschodnich źródeł surowców energetycznych
może zasadniczo wpłynąć na układ sił na świecie w XXI w. Wyjaśnij, jaka jest cena takiej polityki
energetycznej USA. Dlaczego kraje europejskie wahają się, czy wchodzić na tę samą ścieżkę rozwoju
energetyki, co USA w przypadku gazu i w – najbliższej przyszłości – ropy pochodzącej ze skał łupkowych?

4. Arabska Wiosna Ludów i zmiany geopolityczne w
regionie Bliskiego Wschodu
1. Zasięg rewolucji. Źródło t. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_w_krajach_arabskich_%282010-2012%29)

Kolory:
Czarny – obalenie lub ustąpienie władz
Ciemny niebieski – powstanie zbrojne
Jasny niebieski – protesty i zmiany w rządzie
Ciemny czerwony – masowe protesty
Beżowy – protesty
Ciemny szary – protesty poza krajami arabskimi

Pytanie 21.: Wymień nazwy dwu państw arabskich,
w których odbyły się już porewolucyjne wybory
parlamentarne.
Pytanie 22.: Wskaż na mapie państwo arabskie,
którego lotnictwo uczestniczyło wraz z państwami
NATO w operacji przeciw Kaddafiemu w Libii.

2. Efekty polityczne rewolucji. Źródło u. 28.10.2011
(http://www.gazetaprawna.pl/grafika/561054,82638,tunezja_komisja_wyborcza_oglosila_oficjalne_wyniki_wyborow.html)

Tunezja: Komisja wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów
Umiarkowane ugrupowanie islamistyczne Hizb an-Nahda (Partia Odrodzenia) zwyciężyło w niedzielnych,
historycznych wyborach do konstytuanty w Tunezji, zdobywając 41,47 proc. głosów - poinformował w
czwartek przewodniczący komisji wyborczej Kamel Dżandubi. (…).
Partii Odrodzenia przypadnie 90 miejsc w liczącej 217 członków konstytuancie. Ugrupowaniem,
zdelegalizowanym w 1989 r., kieruje Raszid Ghannuszi, który pod koniec stycznia br. wrócił do Tunezji po
ponad 20 latach pobytu na uchodźstwie w Londynie.
"Będziemy kontynuować rewolucję, by zrealizować jej cele i sprawić, że Tunezja stanie się krajem
wolnym, niezależnym i rozwijającym się" - zapewnił swoich zwolenników Ghannuszi.
"Prawa kobiet, mężczyzn, wierzących i niewierzących będą tu przestrzegane, bo Tunezja jest dla
wszystkich" - dodał szef zwycięskiego ugrupowania.
"Dziękuję Bogu i naszym męczennikom za to zwycięstwo. Jesteśmy na drodze do chwały" - powiedział
zastępca Ghannusziego i były więzień polityczny, 62-letni Hamadi Dżebali, który najprawdopodobniej
obejmie stanowisko premiera.
Pytanie 23.: Wymień dwa źródła ideologiczne wizji politycznej Tunezji, z których czerpią przedstawiciele
partii zwycięskiej.
Komentarz autora arkusza: Pozostałe mandaty do konstytuanty zdobyły partie laickie o przekonaniach
liberalnych i lewicowych.

Źródło w. 21.01.2012
(http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,11010164,Egipt__W_wyborach_zwyciezyla_partia_Bractwa_Muzulmanskiego.html)

Egipt. W wyborach zwyciężyła partia Bractwa Muzułmańskiego
Utworzona przez Bractwo Muzułmańskie umiarkowana Partia Wolności i Sprawiedliwości (FJP)
zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Egipcie, wyprzedzając skrajnie islamistyczną partię Nur wynika z podanych w sobotę w Kairze wyników głosowania.
Oba te ugrupowania będą miały około dwóch trzecich mandatów w Zgromadzeniu Ludowym, niższej
izbie egipskiego parlamentu. Pierwsze wolne głosowanie od obalenia prezydenta Hosniego Mubaraka
rozpoczęło się pod koniec listopada 2011 roku, a zakończyło w styczniu.
Trzyetapowe wybory miały za zadanie wyłonienie 498 członków Zgromadzenia Ludowego; kolejnych 20
jego członków mianuje rządząca krajem Najwyższa Rada Wojskowa. Dwie trzecie mandatów
obsadzanych jest z list partyjnych, a na pozostałych kandydatów głosowano w okręgach
jednomandatowych.
FJP zdobyła 127 mandatów z list partyjnych i obsadzi od jednej trzeciej do połowy wszystkich miejsc w
izbie niższej. Sama partia ogłosiła, że zdobyła 235 mandatów w Zgromadzeniu Ludowym. Skrajni
islamiści z ugrupowania Nur (Światło) zdobyli około jednej czwartej wszystkich mandatów, a z list
partyjnych będą mieli 92 deputowanych.
Na trzecim miejscu uplasowała się najstarsza egipska partia nacjonalistyczna Wafd, a na czwartym
koalicja laicka pod nazwą Blok Egipski.
Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ludowego odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 23 stycznia.
Jak podaje BBC, choć może wydawać się, że do władzy dochodzi znane w przeszłości z radykalizmu
Bractwo Muzułmańskie, to jednak rząd Egiptu jest powoływany przez prezydenta. Wybory szefa państwa
mają się odbyć najpóźniej w końcu czerwca i do tego czasu będzie rządziło krajem wojsko.
Pytanie 24.: Porównując dane z źródłach t. i u. ustosunkuj się do tezy, iż perspektywy zbudowania
świeckiej demokracji typu europejskiego są słabsze w Egipcie niż w Tunezji.

3. Turcja a Arabska Wiosna Ludów. Źródło x. 02.02.2012
(http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105404,11073798,Turecki_przyklad_dla_Arabow.html)

Turecki przykład dla Arabów. Rozmowa z Mustafą Akyolem, tureckim publicystą
Po arabskiej wiośnie Turcja chce się stać regionalną potęgą?
- Już przed wiosną rząd AKP [Partia Sprawiedliwości i Rozwoju – rządzi w Turcji od 2002 r. – T.S.] był
zainteresowany Bliskim Wschodem. Kiedy przekonał się, że zbliżenie z UE to mrzonka, zaczął szukać innej
drogi, zainteresował się światem arabskim, Afryką.
Arabska wiosna na pewno zmieniła podejście do polityki zagranicznej - "zero problemów z sąsiadami" które zapewniło nam dobre stosunki z Syrią i przyzwoite z Iranem. Teraz wiemy, że faktycznie oznaczało
ono "zero problemów z dyktatorami". Turcja zrozumiała, że musi poprzeć rewolucjonistów, bo oficjalnie
jest krajem demokratycznym, inaczej po prostu nie wypadało. Poza tym AKP to islamiści, więc ich sympatie
w naturalny sposób były bardziej po stronie egipskiego Bractwa Muzułmańskiego czy tunezyjskiej Nahdy
niż świeckich dyktatur.
Nasze władze po cichu marzą, że zmodernizują islamistów na Bliskim Wschodzie i sprzedadzą im swoje
doświadczenie. Mogą powiedzieć: - Hej, patrzcie, jesteśmy pobożnymi muzułmanami, a mamy demokrację
i liberalną gospodarkę; stanowimy żywy dowód, że można to wszystko połączyć.
Nie bez powodu islamiści wygrywający wybory w krajach arabskich mówią sceptykom: - Nie bójcie się, nie
będziemy jak Arabia Saudyjska, tylko jak Turcja. Jednak myślę, że w praktyce turecki model okaże się zbyt
świecki dla arabskich islamistów.
Turcja pod rządami AKP staje się bardziej islamska?
- Raczej religia stała się bardziej widoczna, częściej można zobaczyć kobietę w muzułmańskiej chuście. Ale
nie dlatego, że więcej kobiet je zakłada, tylko dlatego, że ludzie z prowincji przyjeżdżają do miast, stają się
bogatsi, bardziej ich widać. We wschodniej Anatolii bywa, że rady miejskie odmawiają restauracjom
licencji na alkohol, ale to nie jest ogólnopaństwowa polityka.
Nawet sekularyści przestali się już martwić, że Turcja pod rządami AKP stanie się islamskim emiratem.
Owszem, nasza nowoczesność jest muzułmańska, ale nic w tym dziwnego. Europa jest nowoczesna, a ma
posmak chrześcijaństwa - na przykład w sztuce czy architekturze. Turcja buduje supernowoczesne centra
handlowe, ale są w nich meczety. Kobiety pracują, podróżują, piszą doktoraty, a jednocześnie wiele nosi
chustę.
Pytanie 25.: Dlaczego Turcja zaktywizowała swą politykę wobec południowych i wschodnich sąsiadów?
Pytanie 26.: Scharakteryzuj turecki model stosunków między państwem a sferą religii.

4. Izrael a Arabska Wiosna Ludów. Źródło y. 09.01.2012
(http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/izrael-w%C5%9Br%C3%B3d-arabskiej-wiosny-lud%C3%B3w).

M. Zielińska, Izrael wśród „Arabskiej Wiosny Ludów”
Wskutek kryzysu w krajach arabskich Bliskiego Wschodu nastąpiło pogorszenie się sytuacji geopolitycznej
Izraela. Tel Awiw popierał reżimy autorytarnych przywódców arabskich z jednego prostego powodu – byli
oni gwarantami względnej stabilizacji i bezpieczeństwa, nie tylko regionu, ale i samego Izraela. Arabskie
rewolucje przyniosły niepewność w relacjach między państwem żydowskim, a innymi krajami regionu.
Państwo żydowskie nieufnie odnosi się do aktualnych wydarzeń w regionie, twierdząc, że mogą one
otwierać drzwi dla ekstremizmu islamskiego. Izraelczycy otoczeni przez państwa arabskie targane
konfliktami wewnętrznymi, obawiają się o swoje bezpieczeństwo. (…)
Pytanie 27. : Wyjaśnij, u którego z sąsiadów Izraela przewidywana w najbliższym czasie porewolucyjna
zmiana elit rządzących może spowodować załamanie się poprawnych stosunków z Jerozolimą?
c. d. źródła:
Informacja o tym, że Palestyńczycy będą zabiegać o uznanie własnego państwa na forum Zgromadzenia
Ogólnego ONZ wywołała liczne sprzeciwy nie tylko wśród decydentów izraelskich, ale i obywateli
żydowskiego pochodzenia. Dla Izraela uznanie państwowości palestyńskiej oraz członkostwo
Palestyńczyków w ONZ jest bowiem nie do przyjęcia.
Walka Palestyńczyków o niepodległość powoduje, wzrost izolacji Izraela na arenie międzynarodowej. Pod
koniec tego roku państw uznających Palestynę było już przynajmniej 112. Według ankiety przeprowadzonej
we wrześniu br. przez Uniwersytet Hebrajski, 70% Izraelczyków uważało, że jeśli w ONZ kraje zagłosują za
państwem palestyńskim, to Izrael powinien uznać tę decyzję.
Pytanie 28.: W jaki sposób władze Autonomii Palestyńskiej próbowały na jesieni 2011 r. na arenie
międzynarodowej wykorzystać względne osłabienie pozycji Izraela po Arabskiej Wiośnie Ludów?

5. Bliski Wschód – prawa człowieka

We wtorek wieczorem ulice centrum
Kairu przedstawiały niecodzienny
Źródło z. Egipt po rewolucji. M. Urzędowska, Tragedia dziewczyny w widok. Gospodynie domowe,
niebieskim staniku 22.12.2011
dziewczyny z niemowlętami na rękach i
(http://wyborcza.pl/1,75477,10857552,Tragedia_dziewczyny_w_niebieskim_staniku.html
w ciąży, kobiety z gołymi głowami i
zasłaniające włosy chustą. - Szarpcie
mnie, rozbierzcie, krew moich braci
mnie zakryje! - krzyczały. - Córki Egiptu,
to czerwona linia, której nie wolno
przekraczać!
Egipcjanki rozwścieczył film, który w
weekend trafił do internetu. Widać na
nim, jak kilku uzbrojonych po zęby
policjantów przewraca na ziemię
kobietę ubraną w długą czarną abaję
(tradycyjny arabski płaszcz), ze szczelnie
zakrytą twarzą i włosami. Kiedy upada,
policjanci podciągają jej ubranie do
góry, odsłaniając niebieski stanik. Nie
Wtorkowa demonstracja to największy protest kobiet od początku przestają jej bić i szarpać, jeden z nich
istnienia republiki. Wcześniej niewiele Egipcjanek, nawet w
brutalnie kopie dziewczynę po
najbardziej szczytnym celu, odważyło się stanąć w tłumie
odsłoniętym brzuchu i piersiach.
protestujących mężczyzn w kraju, gdzie molestowanie seksualne Pytanie 29.: Na podstawie źródła
to codzienność. Według Egipskiego Centrum Praw Kobiet 84 proc. pokaż, w jaki sposób elementy
Egipcjanek i 98 proc. cudzoziemek jest codziennie molestowanych nowoczesności i tradycji mieszają się ze
na ulicach, a 62 proc. mężczyzn przyznaje, że jeśli tylko ma okazję, sobą w życiu współczesnych kobiet
dotyka i obraża przypadkowe kobiety.
egipskich.

Źródło z`. Iran. Śmierć Nedy Agha-Soltan w
Teheranie w czasie próby rewolucji po
sfałszowanych wyborach prezydenckich w Iranie
w czerwcu 2009 r. Zdjęcie i poniższy wpis
świadek zamieścił na YouTube i Facebook
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Neda_Agha-Soltan)

Komentarz autora arkusza: Trudno coś dodać w
stosunku do pytania zadanego na poprzedniej
stronie.

Data: 19:05, 20 czerwca, 2009, Miejsce:
skrzyżowanie ulic Khosravi oraz Salehi. Młoda
kobieta, która stałe nieopodal wraz z jej ojcem
(sic!, później zidentyfikowany jako jej nauczyciel
muzyki – Hamid Panahi) obserwowała zamieszki,
gdy została zastrzelona przez członka bojówki
Basij, znajdującego się na dachu cywilnego
domu. Miał on czyste pole strzału, i nie mógł
chybić, celował prosto w jej serce. Jestem
lekarzem, więc pośpieszyłem, by ją ratować.
Jednakże impet kuli był tak duży, że ta rozerwała
się w ciele kobiety, która zmarła w ciągu
następnych 2 minut. Główny protest odbywał się
ok. 1 kilometra dalej, na głównej ulicy, i niektórzy
z protestujących uciekali przed gazem łzawiącym
w kierunku ulicy Salehi. Film został nakręcony
przez mojego przyjaciela, który stał za mną.
Proszę, powiadomcie o tym Świat.

Źródło z``. Prawa chrześcijan w Egipcie po rewolucji. 28.09.2011
(http://www.wykop.pl/ramka/893157/ucieczka-100-tysiecy-chrzescijan/)
Egipt. Emigracja wyznawców Chrystusa przybiera rozmiary exodusu – alarmują obrońcy praw
człowieka
Jak podała w raporcie Egipska Federacja Praw Człowieka (EFHR), od 19 marca wyjechały z tego kraju na
stałe 93 tysiące chrześcijan. – Do końca roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 250 tysięcy – powiedział
dziennikowi „Al Masry Al Jum" szef organizacji Nadżib Gabriel. Wezwał rządzącą Najwyższą Radę Sił
Zbrojnych do podjęcia natychmiastowych działań w celu powstrzymania exodusu, który – jego zdaniem –
„zagraża strukturze egipskiego społeczeństwa".
Chrześcijanie stanowią według różnych szacunków od 5 do 10 procent 80-milionowej populacji Egiptu.
Należą głównie do Kościoła koptyjskiego. EFHR oparła swój raport na danych zebranych z kościołów oraz
ze wspólnot imigranckich w krajach zachodnich. Wynika z nich, że najwięcej chrześcijan – 42 tysiące –
wyemigrowało do USA. (…)
W opinii obrońców praw człowieka głównym powodem emigracji jest obawa przed islamskimi
ekstremistami oraz poczucie, że nowe władze nie kwapią się do obrony mniejszości religijnych. W
rankingu amerykańskiego instytutu Pew Research Egipt zajął piąte miejsce wśród państw najbardziej
łamiących wolność wyznania oraz 12. wśród krajów o największej liczbie aktów przemocy wymierzonych
w mniejszości wyznaniowe.
W marcu w starciach w Kairze pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami zginęło 13 osób, a 140 zostało
rannych. Koptowie skarżą się na dyskryminację, podkreślając, że nie przyjmuje się ich do pracy w urzędach
państwowych, policji i służbach bezpieczeństwa. Są też regularnie ofiarami szykan administracyjnych.
Władze mnożą przeszkody w wydawaniu pozwoleń na odbudowę kościołów czy zakładanie nowych.
Pytanie 30.: W jaki sposób zmiana władzy w Egipcie wpłynęła na położenie chrześcijańskiej mniejszości
wyznaniowej?

Tematy esejów:
1. Konflikt izraelsko-palestyński i jego znaczenie dla całości
współczesnych stosunków między krajami Europy i Ameryki
Północnej a krajami islamskimi. Przedstaw, w jaki sposób
wydarzenia na Bliskim Wschodzie wpływają na wzajemne
przekonania o sobie mieszkańców Zachodu i Wschodu.
Przedstaw obecny stan stosunków izraelsko-palestyńskich oraz
odnieś się do perspektyw ostatecznego rozwiązania konfliktu.
2. Znaczenie Bliskiego Wschodu dla świata w XXI w. Przedstaw
strategiczne, gospodarcze i kulturowo-religijne aspekty
stosunków między krajami regionu a resztą świata. Odnieś się
do tezy, iż jego wpływ będzie stopniowo malał, wraz z
rozwojem innych części świata.

